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OBEC OĽDZA 

Obecný  úrad  

930 39 Oľdza 
Tel.: 031/56 92 477, e-mail.: podatelna@oldza.sk 

Č. j.: Výst.  14/2021        15.01.2021 Oľdza  

 

 

     Obec Oľdza určený Okresným úradom Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava  pod č.: OU-

TT-OVBP2-2020/031522-002 zo dňa 10.08.2020 ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 

ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov, po preskúmaní a prejednaní návrhu obce Holice, Póšfa 151, 930 

34 Holice podľa ustanovenia §36 ods. 1 stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s § 46 a § 47 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

vydáva toto  

ú z e m n é   r o z h o d n u t i e  

 

ktorým sa určujú stavebné pozemky, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 

umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 

rozhodnutia pre stavbu: „Vodozádržné opatrenie v obci Holice“, líniová stavba.    

  

     Navrhovateľ, obec Holice stavbu navrhuje realizovať:   

- na pozemku parc. č. 73/1, katastrálne územie Čéfa,  

- na pozemku parc. č. 41/30, 73, 74/41 a 74/2,  katastrálne územie Kostolná Gala,   

- na pozemku parc. č. 108, 161/2, 106/2, katastrálne územie Póšfa.   

 

Stručný opis predmetu územného rozhodnutia: 

 

Stavbou „Vodozádržné opatrenie v obci Holice“ podľa projektu pre územné konanie sú 

vodozádržné objekty na odvádzanie vnútorných vôd v obci Holice, kde počas prívalových 

dažďov v obci a v určitých lokalitách dochádza k nadmernému hromadeniu dažďových vôd. S 

odvádzaním vnútorných vôd sa uvažuje iba v častiach, kde pozemky sú vo vlastníctve obce.  

Do cestného telesa sa osadia uličné vpusty a do chodníka vsakovacie šachty, odlučovače 

ropných látok a vsakovacie bloky. Okrem toho v každej lokalite sa majú vytvoriť tzv. 

dažďové záhrady.  

 

Lokalita č. 1 na parcele 73/1 v k.ú Čéfa je rozdelená na dve časti. Prvá časť má riešiť 

odvádzanie dažďových vôd dvoma uličnými vpustmi a vsakovacím objektom z betónových 

skruží DN 1000 mm a uložených 3,5 m hlboko. V skružiach má byť uložený makadam príp. 

štrk väčšej frakcie a budú kryté poklopom. Druhá časť má byť riešená uličnými vpustami, 

kanalizačnými kontrolnými šachtami a vsakovacími blokmi o rozmere 4 x 2 m a hĺbky 2,5 m  

(nad priemernou maximálnou hladinou podzemnej vody min.1,0 m). Vsakovacie zariadenia 

PURATR bloky majú byť zostavené do jednej vrstvy. Minimálne krytie blokov pod povrchom 

terénu bude 80 cm. Počet puratorblokov má byť 32 ks uložených v dvoch radoch. V každej 

jednej uličnej vpusti bude uložený odlučovač ropných látok POINTSEP.  

Lokalita č. 2 na parcele č. 41/30 v k.ú. Kostolná Gala rieši odvádzanie dažďových vôd 

pomocou štyroch uličných vpustí so štyrmi vsakovacími šachtami. Betónové skruže budú DN 

1000 mm a budú uložené do hĺbky 3,5 m  inak obdobne ako pri lokalite č. 1. V tejto lokalite 

budú použité 4 ks odlučovačov ropných látok typu POINTSEP. 

Lokalita č. 3 na parcele č. 73 v k.ú. Kostolná Gala má odvádzať dažďové vody pomocou dvoch 

uličných vpustí s dvomi vsakovacími šachtami a odvodňovacím žľabom v celkovej dĺžke 88 

m. Betónové skruže budú DN 1000 mm a budú uložené do hĺbky 2,5 m. Odvodňovací žľab 

bude betónový štrbinový dĺžky 2 m.  V lokalite budú použité 2 ks odlučovačov typu 

POINTSEP.  
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Lokalita č. 4 na parcele č. 108, 106/2 v k.ú. Póšfa má zachytávať dažďové vody dvoma 

existujúcimi uličnými vpusťami odkiaľ dažďová voda má odtekať do existujúcej zbernej 

nádrže. Za nádržou sa má vybudovať ORL Sepurátor Blue 15 + purasorb z ktorého budú 

dažďové vody nepriamo vsakovať do horninového prostredia pomocou vsakovacích boxov. 

veľkosť vsakovacieho priestoru bude 6 x 4 m. 

Lokalita č. 5 na parcelách č. 74/1 a 74/2 v k.ú. Kostolná Gala má riešiť odvádzanie dažďových 

vôd piatimi uličnými vpusťami napojených na kanalizačné potrubie PVC DN 200 mm v 

celkovej dĺžke 90 m. Potrubie sa napojí na odlučovač ropných látok Sepurator Blue 15 + 

purasorb s výstupom max 0,1 mg NEL/I navrhnutý podľa zásad STN EN 858 pre návrh 

odlučovacích zariadení ľahkých kvapalín. Veľkosť vsakovacieho priestoru bude 6 x 5 m. 

Podzemné vsakovacie rigoly budú nad priemernou maximálnou hladinou podzemnej vody 

min. 1,0 m. 

Lokalita č. 6 na parcele č. 161/2 v k.ú. Póšfa má riešiť odvádzanie dažďových vôd pomocou 

jednej uličnej vpuste s jednou vsakovacou šachtou. Betónové skruže budú DN 1000 mm a budú 

uložené do hĺbky 2,5 m. V skružiach bude uložený makadam príp. štrk väčšej frakcie. V uličnej 

vpusti bude uložený jeden odlučovač ropných látok POINTSEP.  

 

     Ako zariadenia na odvádzanie dažďových vôd sa použijú uličné vpuste v počte 15 ks, 

kanalizačné šachty s poklopmi v počte 17 ks, kanalizačné potrubie PVC DN 200 mm v celkovej 

dĺžke 90 m, štrbinový odvodňovací žľab v dĺžke 88 m (v počte 44 ks), odlučovače ropných 

látok typ POINTSEP v počte 11 ks, odlučovače ropných látok typ Sepurator Blue 15 + purasorb 

v počte 2 ks a vsakovacie bloky v počte 199 ks. 

 

ULIČNÉ VPUSTE budú zložené z mreže s nálievkou, betónového prstenca, betónovej 

odtokovej časti, betónového dna a koša na bahno (SOVÁK-02). Koše na bahno slúžia na 

zachytenie hrubých nečistôt. Z uličných vpusti sa dažďová odpadová voda dostane do 

kanalizačného potrubia PVC DN 160 mm. Celkový počet uličných vpustí bude 15 ks. 

KANALIZAČNÉ (VSAKOVACIE) ŠACHTY majú byť len z premennej časti. Časť menná 

má riešiť vlastný vstup do šachty po úroveň posledného prstenca . Vstup má byť umožnený 

vidlicovými stúpadlami, pričom ako prvé je riešené stúpadlo kapsové. Celkový počet 

vsakovacích šácht bude 13 ks. 

KANALIZAČNÉ (KONTROLNÉ) ŠACHTY - Ich konštrukčné riešenie pozostáva z 

nemennej časti a z premennej časti. Nemenná časť sa skladá zo spodnej monolitickej časti. 

Časť menná rieši vlastný vstup do šachty po úroveň vrchnej škáry spodnej monolitickej časti 

a ďalej vlastnú podkladnú časť šachty - podkladný betón a štrkopieskové lôžko. Celkový počet 

kontrolných šácht bude 4 ks. 

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK (PQINTSEP) 

Odlučovacie zariadenie ľahkých kvapalín a splavenín osadené do uličnej vpuste zachytáva z 

dažďovej vody ľahké kvapaliny, uhľovodíky a rôzne od vody oddeliteľné organické kvapaliny. 

Je vhodné na zachytenie ropných produktov pochádzajúcich z motorových vozidiel a v prípade 

mimoriadnej udalosti je schopný v rozsahu svojej kapacity pomôcť, prípadne znížiť dopady.  

      

S výrubom stromov sa na území určenom týmto rohodnutím nepočíta. 

 

Územným rozhodnutím stavebný úrad určuje, že projektové riešenie pre stavebné 

povolenie musí spĺňať podmienky, ktoré sú vo vyjadreniach orgánov a právnických osôb 

uvedených v tomto rozhodnutí.    

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:  

 

Architektonické a urbanistické podmienky: 

Stavba sa umiestňuje podľa výkresu situácie pre umiestnenie stavby vypracovanej Ing. 

Alexander Rácz, autorizovaný stavebný inžinier č. osv. 5476*A2pri rešpektovaní podmienok 

tohto rozhodnutia. Projekt sa doplňuje v jednotlivých lokalitách o tzv. detail: dažďová záhrada, 

ktorý vypracoval: DPP Žilina s.r.o., Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, prevádzka Legionárska 

8203/2, 010 01 Žilina.   
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K projektu pre územné konanie sa vyjadrili:  

Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 

správa, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda pod č.: OU-DS-OSZP/2020/ 020075-

02 zo dňa 13.10.2020,  

Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany 

prírody a krajiny,  Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda pod č.:  OU-DS-

OSZP/2020/020089-002 zo dňa 09.10.2020, 

Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda pod č.:  OU-DS-

OSZP/2020/020074-002 zo dňa 13.10.2020, 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Dunajskej Strede, 

Múzejná č. 231/6,  929 24 Dunajská Streda pod č.: ORPZ-DS-ODII-2020/001314-065 zo dňa 

12.11.2020,  

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 23.10.2020,  

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská 

Streda pod č.: ORHZ-DS1-761-001/2020 zo dňa 24.09.2020,  

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská 

Streda pod č.: 81185/2020 zo dňa 28.10.2020,  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská č.1067/30, 929 01 Dunajská Streda 

pod č.: RH/2020/9454 zo dňa 02.10.2020 a RH 2020/01447/003-BM5 zo dňa 29.09.2020,  

SPP -Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod. č. TD/NS/0846/ 2020/ Či zo 

dňa 26.10.2020,   

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 25.04.2020 pod č. 6612030213, 

zo dňa 18.04.2020 pod č. 6612029500, zo dňa 18.10.2020 pod č.: 6612029497, zo dňa 

18.10.2020 pod č.: 66120229493,  

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ , Karloveská 2, 842 17 Bratislava CS 

SVP OZ BA 2631/2020/1 zo dňa 01.10.2020.    

 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy 

a právnických osôb:  

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej 

Strede (ďalej len ODI ORPZ v DS) po dôkladnom oboznámení sa s obsahom vyššie uvedenej 

žiadosti týkajúcej sa k vydaniu povolenia čiastočnej uzávierke ciest č. III/1385, III/1386, 

111/1389 a MK v intraviláne obce Holice, počas prác Vodozádržné opatrenia v intraviláne 

obce Holice“, ktorá má byť uskutočnená v intraviláne obce Holice na cestách HL triedy a MK, 

kde stavebný objekt rieši vodozádržné objekty pre odvádzanie vnútorných vôd počas 

prívalových dažďov v šiestich lokalitách, kde dochádza k nadmernému hromadeniu 

dažďových vôd, ktoré si z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky 

vyžaduje čiastočnú uzávierku ciest III. triedy (IU/1385, IH/1386, IĽ/1389 a MK) doposiaľ v 

presne neurčenom termíne, podľa priloženej prílohy, v katastrálnom území obce Holice, okres 

Dunajská Streda, pre stavebné konanie, v zmysle priloženého projektu a po prehodnotení 

dopravno-bezpečnostnej situácie v danom mieste ODI OR PZ v DS Vám oznamuje, že v 

zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v 

platnom znení, v zmysle ustanovenia § 7 ods. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva záväzný 

súhlas k čiastočnej uzávierke ciest III. triedy (III/1385, IH/1386, III/1389 a MK) podmienený 

splnením nasledovných pripomienok: 

- čiastočná uzávierka ciest III. triedy bude vykonaná len na nevyhnutne potrebnú dobu k 

zaisteniu bezpečnosti a plynulosti premávky počas vyššie uvedenej výstavby, 

- presný termín predmetných stavebných prác musí byť vopred, v dostatočnom časovom 

predstihu oznámený na ODI OR PZ v DS, 

- stavebník vykoná opatrenia, aby počas uzávierky ciest nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti 

cestnej premávky a vykoná všetky opatrenia, aby doba obmedzenia dopravy v danom 

mieste bola dodržaná, resp. skrátená, za týmto účelom požadujeme práce vykonávať v 

predĺžených pracovných zmenách, v dvojzmennom pracovnom režime, počas víkendov tak, 
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aby sa skrátila dĺžka konania dopravných obmedzení a zvýšila priepustnosť cestnej 

premávky, 

- počas výstavby nesmie dochádzať k poškodeniu a k znečisťovaniu cesty III. triedy v 

prípade, ak by došlo k poškodeniu majetku VÚC TT SK- Správy a údržby ciest je žiadateľ 

povinný bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne 

prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody so Slovenskou správou ciest-oblasť 

Dunajská Streda, so sídlom Bratislavská 10, Dunajská Streda, 

- po ukončení stavebných prác stavebník zabezpečí uvedenie dotknuté úseky MK/ciest do 

pôvodného stavu pri dodržaní príslušných STN, 

Stavebník zabezpečí:   

- dodržanie podmienok stanovených Okresným úradom, odborom cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií v Dunajskej Strede a taktiež žiadame dodržať všetky podmienky 

vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a 

organizácií,  

- v dostatočnom časovom predstihu informovanie ostatných účastníkov cestnej premávky o 

uzávierke ciest III. triedy v masovokomunikačných prostriedkoch a v rozhlasovom 

vysielaní dotknutých obcí, v ktorých blízkostí sa výstavba uskutoční, pričom účastníci 

cestnej premávky budú vhodným spôsobom informovaní o obchádzkových trasách, zvlášť 

upovedomí Policajný zbor, Záchrannú službu, Hasičský a záchranný zbor, pracovníkov 

Slovenskej autobusovej dopravy prípadne iné zložky. 

     Po oboznámení sa s obsahom vyššie uvedenej žiadosti týkajúcej sa vydaniu záväzného 

stanoviska k vydaniu určenia na použitie prenosného dopravného značenia pri cestách č. 

III/l385, III/l 386, III/1389 a MK počas prác „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce 

Holice“, ktorá má byť uskutočnená v intraviláne obce Holice na cestách III. triedy a MK, kde 

stavebný objekt rieši vodozádržné objekty pre odvádzanie vnútorných vôd počas prívalových 

dažďov v šiestich lokalitách, kde dochádza k nadmernému hromadeniu dažďových vôd, ktoré 

si z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky vyžaduje čiastočnú 

uzávierku ciest III. triedy (III/l 385, III/l 3 86, III/l 389 a MK) doposiaľ v presne neurčenom 

termíne, podľa priloženej prílohy, v katastrálnom území obce Holice, okres Dunajská Streda, 

pre stavebné konanie, ako aj po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danom mieste 

ODI OR PZ v DS v zmysle žiadosti a situácií prenosného dopravného značenia okresným 

úradom dopravy v sídle okresu ako príslušným špeciálnym stavebným úradom a cestným 

správnym orgánom v záujme zabezpečenia ochrany verejných záujmov spoločnosti 

chránených osobitnými predpismi a predpismi o pozemných komunikáciách, si týmto 

stanoviskom uplatňuje požiadavky, ktoré by výstavbou mohli byť dotknuté, konkrétne ochrana 

života, zdravia a majetku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu 

zákonom stanovenej miestnej príslušnosti ODI ako dotknutý orgán podľa § 3 ods. 7 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

vydáva záväzný súhlas v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 písm. d cestného zákona k vydaniu 

určenia na použitie prenosného dopravného značenia v zmysle priložených, nami potvrdených 

situácií prenosného dopravného značenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto záväzného 

stanoviska podmienený splnením nasledovných pripomienok: 

- nižšie uvedené podmienky stavebník zapracuje do určenia na použitie prenosného 

dopravného značenia, 

- trvalé dopravné značenie, ktoré budú v zásadnom rozpore s pokynmi prenosnými 

dopravnými — značeniami a ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky, musia byť 

odstránené alebo prekryté, 

- dopravné značky a dopravné zariadenia osadiť podľa overenej prílohy dočasného 

dopravného značenia počas čiastočnej uzávierke ciest Hl, triedy a MK. v zmysle 

priložených, nami potvrdených situácií dočasného dopravného značenia, 

- použité DZ, či už zvislé alebo vodorovné, budú vyhotovené, vyznačené a upravené tak, 

aby zodpovedali reálnej situácii, 

- prenosné dopravné značky budú umiestnené v jednotlivých lokalitách podľa schválenej 

situácie, v zmysle „Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných 

komunikáciách“ schválených MDP a T SR 14.10.1998 a budú osadené na červeno - bielo 

pruhovaných stĺpikoch, 

- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o 



 

- 5 - 

cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- použitá zvislá dopravná značka a dopravné zariadenie budú vyrobené a použité v súlade s 

STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách), 

- použité dopravné značenie a zariadenie budú spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR 

č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 

posudzovania parametrov, 

- prenosné dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do 

prejazdného profilu vozovky, od asfaltového okraja vozovky bude umiestnené v min. 

vzdialenosti 0,50 m a v max. vzdialenosti 2,0 m; spodný okraj dopravných značiek bude vo 

výške najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky bez chodníka a nad chodníkom vo výške min. 

2,50 m, 

- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v extraviláne 

bude 100-50 m, výnimočne 30 m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v 

obci intraviláne bude 50-20 m, výnimočne 10 m, 

- prenosné dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení 

neskorších predpisov, 

- montáž značiek bude postupovať v smere jazdy, demontáž značiek proti smeru jazdy, 

prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenie použité počas výstavby musí byť po 

celý čas funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer 

jazdy vozidiel, tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť 

poškodené a musí sa udržiavať v čistote, 

- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 

- prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenie musia byť upevnené tak, aby vplyvom 

poveternostných podmienok a cestnej premávky nedochádzalo k ich posunutiu, pootočeniu, 

resp. spadnutiu, 

- dopravné značky budú použité len vtákom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne 

vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnutne 

potrebnú dobu, 

- stavebník zabezpečí, aby osadené prenosné dopravné značenie po celú dobu trvania 

uzávierky plnili svoju funkciu a zároveň zabezpečí pravidelnú kontrolu a údržbu 

prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia počas výstavby, a to aj v období 

keď sa na pracovisku nepracuje, v zmysle určenia prenosného dopravného značenia, 

- v zmysle § 27 ods. 1 vyhlášky č. 30/2020 Z.z. označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na 

ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 

1 500 cm2, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka 

oranžovej fluorescenčnej farby, 

- v zmysle § 27 ods. 2 vyhlášky č. 30/2020 Z.z. bezpečnostný odev podľa odseku 1 musí byť 

vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu a zozadu opatrený dvoma vodorovnými 

pásmi široký 5cm až 10cm, dlhými najmenej 25cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a 

umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadaného z pásov 

na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90cm nad úrovňou cesty. 

Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel, 

- počas uzávierky pracovníci, ktorí vykonávajú na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou 

alebo výstavbou musia dodržiavať ustanovenie § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- o všetkých okolnostiach počas výstavby, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť 

a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať riaditeľa ODI OR PZ v DS - plk. 

Mgr. Ivan Vörös na tel. č.: 0961 11 3500 alebo vedúceho mjr. Bc. Tibor Hozák na tel. č.: 

0961 11 3510, 

- o umiestňovaní dopravných značiek bude včas informovaný ODI-dopravný inžinier, ktorý 

podľa možnosti bude včas prizvaný na kontrolu formou elektronickej pošty zaslanej na 

adresu frederika.sookyova@minv.sk o umiestnení prenosného dopravného značenia a 

zároveň stavebník zašle na vyššie uvedenú e-mailovú adresu informáciu o odstránení 

prenosného dopravného značenia, 
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- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 

Z. z. jeho určenie príslušnými orgánmi, kam predmetné schválenie dočasného dopravného 

značenia postúpime a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k horeuvedenému číslu, 

- prenosné dopravné značky budú po ukončení výstavby bezodkladne odstránené a bude 

cestná premávka v plnom profile obnovená. 

     ODI ORPZ v DS v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanovenie 

dodatočných podmienok, alebo uložené zmeniť, v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať 

naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného 

záujmu. 

     O umiestňovaní dopravných značiek bude včas informovaný ODI-dopravný inžinier, ktorý 

podľa - možnosti bude včas prizvaný na kontrolu, formou elektronickej pošty na adresu 

frederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať informáciu o umiestnení prenosného dopravného 

značenia a zároveň žiadame zaslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu informáciu o 

odstránení prenosného dopravného značenia, 

- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 

Z. z. jeho určenie príslušnými orgánmi, kam predmetné schválenie dočasného dopravného 

značenia postúpime a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k horeuvedenému číslu, 

- prenosné dopravné značky budú po ukončení výstavby bezodkladne odstránené a bude 

cestná premávka v plnom profile obnovená. 

     ODI ORPZ v DS v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanovenie 

dodatočných podmienok, alebo uložené zmeniť, v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať 

naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného 

záujmu. 

Západoslovenská distribučná, a.s., s návrhom projektu stavby súhlasí s podmienkami: 

- križovatky a súbehy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov, 

- pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60 cm od podperných 

bodov elektrických vedení, 

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákone č. 251/2012 o energetike §45, 

- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné 

zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie 

podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich 

sa v trase plánovej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na 

adrese Kračanská cesta 1607/45,929 01 Dunajská Streda, 

- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov 

vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné 

bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., 

telefónne číslo: 0800 111 567,  

- stavebník bude rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 

v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a WN vedenia a budú sa 

v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami 

na stavbe, stavebník dodrží ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

Stavebník zabezpečí poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN 

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

projektant. Vyjadrenie ZsDIS a.s. bolo vydané na základe požiadavky investora pre vydanie 

stavebného povolenia a platí jeden rok od dátumu vystavenia. 

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku SEZ Juh, CD 

80099/2020 a kontaktujte špecialistu: Ladislav Monozlay, Tel.: +421 31 557 3153, 

ladislav.monozlay@zsdis.sk. 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 

súhlasí bez pripomienok.  
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ k predloženému PS vydal vyjadrenie: 

- Nakoľko sa v obci Holice nachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, pred 

zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe 

nášho závodu. 

- Presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci 

nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba p. Ing. Tóth Imrich, tel.č. 

031/773 7318,0902 957 661. 

- Pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, na základe zistených podkladov podľa § 13 ods. 

3 písm. b/ zákona č. 355/2007 Z. z. vydal  záväzné stanovisko, podľa ktorého s návrhom obce 

Holice, so sídlom Obecný úrad Holice, Póšfa 151, IČO: 00 305 405, Č.:1316/451/2020 z 

17.09.2019 na územné konanie stavby „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Holice“ na 

pozemkoch pare. č. 73/1 v k. ú. Čéfa, pare č. 41/30, 73, 74/1, 74/2 a 63/10 v k.ú. Kostolná Gala 

a pare. č. 108, 106/2, 161/2 v k.ú. Póšfa, obce Holice súhlasí. 

Súčasne upozornil na to, že stavebník stavby je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 

355/2007 Z. z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na 

zdravie návrh na kolaudáciu predmetnej stavby. 

SPP -Distribúcia a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby 

za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-

služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení 

do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 

alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení, 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 

pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na 

posúdenie SPP-D, 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.  

Slovak Telekom a.s. vo vyjadreniach uvedených vyšie, ktoré sa týkajú celého územia 

dotknutého projektovou dokumentáciou uvádzajú, že pre vyznačené územie dôjde do styku 

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. alebo 

DIGI SLOVAKIA a.s.  Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požaduje zahrnúť do 

podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 

stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní 

povinnosť 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 Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 
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projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621. 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

6. Slovak Telekom a.s. upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 

figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na projektom definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu 

alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách 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 polohy SEK 

spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 

ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vvladrenia. Vytýčenie bude zrealizované do 

troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeob. podmienky ochrany SEK. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie 

je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií Slovak Telekom a.s. alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sieťami 

elektronických komunikácií Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, stavebník je po konzultácii so zamestnancom 

Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:  

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom a.s., vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby 

premiestnenia telekomunikačného vedenia odsúhlasenie projektovej dokumentácie v 

prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.   

V lokalite predmetu vyjadrenia Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je 

oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním 

telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:  Július Varga, julius.varga@nevitel.sk, 

0903455788.  
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V káblovej ryhe Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. sa môže nachádzať viac 

zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.  

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:  

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho 

ochranu stanovené, 

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 

30 cm  

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,  

- upozornenie zamestnancov stavebníka, aby pri prácach v miestach výskytu vedení 

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 

náradie (napr. hĺbiace stroje),  

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129, 

- overenie výškové ho uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DI GI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).   

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto  možné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť  ST) je potrebné 

si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). Stavebník je povinný dodržať 

platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom  rozsahu.  

 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti: 

Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 

správa po preštudovaní dokumentácie dáva k výstavbe vyjadrenie, podľa ktorého:  

- Realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za 

nasledovných podmienok: 

- stavebník zabezpečí dodržanie ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení,  

- na uskutočnenie vodnej stavby - Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Holice - v 

zmysle § 26 vodného zákona sa vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej 

správy, súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, 

výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane 

obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti,  

- podľa § 21 vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd je potrebné na vypúšťanie 

vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, 

- povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, 

je potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so 

stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu vodnú stavbu alebo 

povolenú vodnú stavbu, 

- orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z povrchového 

odtoku do podzemných vôd len po predchádzajúcom zisťovaní, ktoré môže vykonať iba 

oprávnená osoba-hydrogeologický posudok,  

- projektová dokumentácia vodnej stavby pre účely stavebného konania musí byť 

vypracovaná v súlade s Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, projektovú dokumentáciu musí vypracovať autorizovaná osoba. 

V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     Vyjadrenie okresného úradu v Dunajskej Strede, Odboru starostlivosti o životné prostredie, 

štátna vodná správa nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa ust. zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení a je 

záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad.  
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Okresný úrad v Dunajskej Strede, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna 

ochrany prírody a krajiny k projektu vydala vyjadrenie, podľa ktorého realizácia uvedenej 

činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny je možná  za nasledovných podmienok: 

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať súhlas 

príslušného orgánu ochrany prírody - obce Holice - podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

Upozorňujeme súčasne stavebníka na §69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov - ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín 

príslušná obec, ktorá je zároveň aj žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný 

úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny. 

Pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je 

možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do 

pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu. 

Okresným úradom v Dunajskej Strede, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátna 

ochrany prírody a krajiny vydané záväzné stanovisko je záväzným stanoviskom v zmysle § 

103 ods. 7, ale nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu ochrany prírody a nie je rozhodnutím 

podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna 

správa odpadového hospodárstva  k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva vydal 

nasledovne vyjadrenie:  

Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných 

podmienok: 

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, 

- držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia 

odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, 

- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 

- počas stavebných prác ako aj prevádzky nakladať s odpadmi v súlade ustanoveniami §12, 

§13, §14 zákona o odpadoch, 

- nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií musí byť v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, 

- nakladanie s nebezpečnými odpadmi musí byť v súlade s ustanovenia § 25 zákona 

o odpadoch,  

- na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie 

množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne je v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) potrebný 

súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, 

- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 

Vyhl. č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 

- žiadame predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní okrem jednoduchých stavieb a 

drobných stavieb, v zmysle § 99 ods. 1) písm. b) bod 5) na vyjadrenie a to najmä: doklady o 

spôsobe zneškodňovania príp. zhodnocovania vzniknutých odpadov počas stavebných prác, 

predložiť k nahliadnutiu evidenciu vedenú v zmysle príslušných ustanovení §1 až §3 

Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti ako aj doklady 

o spôsobe nakladania vzniknutými odpadmi počas prevádzky - nebezpečný odpad z ORL.  

   Okresným úradom v Dunajskej Strede, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou 

správou odpadového hospodárstva vydané záväzné stanovisko je záväzným stanoviskom v 

zmysle § 103 ods. 7, ale nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu ochrany prírody a nie je 

rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ má k realizácii uvedenej aktivity 

nasledovné zásadné pripomienky a žiada: 

1. Stavebník dodrží ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon). 

2. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe 

čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd. 
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3. Upozorňujeme na skutočnosť, že navrhované opatrenia budú plniť odvodňovaciu a nie 

vodozádržnú funkciu. 

4. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podľa § 26 ods. 1 

zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej 

stavby. 

5. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej 

stavby na základe odseku č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon je súčasne stavebným 

povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím. 

6. Podľa § 21, ods. 1, písm. c, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je na vypúšťanie odpadových 

vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, 

ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Dunajská Streda). 

7. Dažďové vody zo spevnených plôch s rizikom znečistenia ropnými látkami musia byť 

zaústené do odlučovača ropných látok, ktorý musí mať podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Z. 

z. výstupnú hodnotu v ukazovateli NEL menšiu ako 0,1 mg/1. Medzi odlučovačmi ropných 

látok a vsakovacími zariadeniami žiadame osadiť revízne šachty pre potreby odoberania 

vzoriek. 

8. SVP š.p. doporučuje nadimenzovať infiltračný systém na dažďovú vodu zo spevnených 

plôch minimálne na 5-ročnú návrhovú zrážku (q=180,0 l.s’.ha"1) trvajúcu min. 15 minút a k = 

1 (bez redukcie plôch). Výslednú kapacitu retencie požadujeme vybudovať v plnom rozsahu 

bez zohľadnenia zníženia objemu o infiltrovaný objem počas zrážkovej epizódy. Uvedené 

požiadavky vyplývajú z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti 

prívalových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav. Nakladanie s dažďovými 

vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie pozemky. 

9. Vhodnosť, veľkosť a umiestnenie navrhovaných vsakovacích systémov žiadame preukázať 

kladným hydrogeologickým posudkom, v ktorom bude preukázaná schopnosť horninového 

prostredia bezpečne absorbovať odvádzané dažďové vody. 

10. SVP š.p. požaduje nadimenzovať a použiť také ORL, ktorých prietok bude zodpovedať 

objemu odvádzaných dažďových vôd z jednotlivých lokalít resp. spevnených plôch. 

Vyjadrenie SVP š.p. nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy. 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov: 

- neboli uplatňované      

 

Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa 

ktorých môže stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do 

stavebného povolenia: 

- stavebník musí dokladovať v žiadosti o vydanie stavebného povolenia vyjadrenia orgánov, 

ktorí si to vyhradili k projektu pre stavebné povolenie. 

 

Ďalšie požiadavky a podmienky vyplývajúce z konania:  

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie musia byť dodržané:   

- vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie; 

- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky;  

- pred začatím prác na realizácii inžinierskych sietí a v prípade záberu verejného priestranstva 

požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na tých komunikáciách, ktorá sú  

predmetom stavby,  

- vykonávanie prác na ostatných plochách musí byť vykonané so súhlasom ich vlastníkov; 

- pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do 

priľahlých nehnuteľností;  

- po ukončení výkopových prác uviesť komunikácie do pôvodného stavu,  

- uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas 

zvláštneho užívania komunikácie;  
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- ku kolaudácii stavby predložiť záznam z odovzdania končenej rozkopávky,  

- na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu 

začatia a ukončenia stavby a číslom stavebného povolenia. 

 

Rozhodnutie o námietkach:  

V konaní neboli v stanovenej lehote uplatnené námietky účastníkmi konania.  

 

Navrhovateľ je povinný:  

1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií 

ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí.  

2. Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu stavebné 

povolenie podľa stavebného zákona.  

3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt 

stavby za čelom kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu, 

ktorý bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia musí byt' samostatná stať s 

rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.  

 

Platnosť územného rozhodnutia:  

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1, 2 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o 

stavebné povolenie.  

2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na 

základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o 

predĺžení platnosti rozhodnutia musí byť v tejto lehote aj právoplatne rozhodnuté. Toto 

rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania. 

 

Odôvodnenie 

  

     Navrhovateľ: Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, zastúpený starostom obce Ing. 

Ľudovítom Ivánom doručil do obce Oľdza dňa 14.01.2021 návrh o vydanie rozhodnutia o 

umiestnení stavby „Vodozádržné opatrenie v obci Holice“ na pozemku  na pozemku parc. č. 

73/1, katastrálne územie Čéfa, na pozemku parc. č. 41/30, 73, 74/41 a 74/2,  katastrálne územie 

Kostolná Gala a na pozemku parc. č. 108, 161/2, 106/2, katastrálne územie Póšfa.  Dňom 

15.01.2021 bolo začaté územné konanie. 

     Stavba „Vodozádržné oparenia v obci Oľdza“ podľa návrhu stavebníka a projektu pre 

územné konanie má pozostávať z vodozádržných objektov na odvádzanie vnútorných vôd v 

obci Holice, kde počas prívalových dažďov v obci a v určitých lokalitách dochádza k 

nadmernému hromadeniu dažďových vôd. S odvádzaním vnútorných vôd sa uvažuje v šiestich 

lokalitách obce, pričom sa jedná o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce.  Do cestného telesa 

sa osadia uličné vpusty a do chodníka vsakovacie šachty, odlučovače ropných látok a 

vsakovacie bloky. V každej lokalite sa majú vytvoriť tzv. dažďové záhrady.  

 

     Obec Oľdza bol určený okresným úradom Trnava pod č.: OU-TT-OVBP2-2020/031522-

002 zo dňa 10.08.2020 za príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

Správny orgán v súlade s ustanovením §36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie 

územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom  konania a 

súčasne v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona nariadil.  

Vzhľadom k tomu, že pre územie, ktorého sa návrh dotýka je spracovaná 

územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno návrh na územné rozhodnutie 

posúdiť, stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania. 

V oznámení o začatí územného konania určil, že do podkladov územného rozhodnutia možno 

nahliadnuť  na stavebnom úrade Oľdza v dňoch utorok od  13,00 hod. do 16,00 hod. Tiež 

stanovil, že z dôvodu karantény je možno so stavebným úradom konzultovať v danej veci aj 

telefonicky denne od 8,00 do 16,00 hod., alebo e-mailovou komunikáciou.   
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Podľa ust. § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní 

v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa 

konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, 

najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, 

zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány 

poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť správnych predpisov neutrpeli v konaní 

ujmu. 

Účastníci územného konania mohli svoje námietky a pripomienky k predloženému návrhu 

uplatniť najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia o začatí konania na tunajšom úrade, inak 

boli upozornení, že sa na ne neprihliadne. V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté 

orgány správy mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote ako ostatní účastníci 

územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy by potreboval na riadne posúdenie 

návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím by primerane 

bol predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného 

konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, 

správny orgán predpokladal, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Účastníci konania ani orgány sa v stanovenom čase k oznámeniu o začatí územného 

konania nevyjadrili.  

 

     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. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú 

pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený ÚPD. Umiestnenie 

stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou. 

     Stavebný úrad zistil, že vlastnícke právo k pozemkom uvedených v tomto rozhodnutí má 

obec Holice.  

     Z projektu zistil, že po ukončení stavby vodozádržných zariadení (ochrana pred 

vnútornými vodami) dôjde k zlepšeniu životného prostredia, nakoľko z ulíc sa odstránia 

existujúce mláky. 

 

Námietky účastníkov konania:  

- v zákonnej lehote neboli uplatňované námietky.   

 

     V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, rešpektoval 

obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné 

záujmy. Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 

neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný 

úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

     Navrhovateľ je v zmysle § 45 ods. 1) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

oslobodený od správnych poplatkov.   

 

Prílohy:  

Počet výkresov 6 prikladaná elektronicky (pre stavebníka v tlačovej verzií overená stavebným 

úradom).   

 

P o u č e n i e 

 

     Podľa ust. §53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu 

podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky,  917 01 Trnava 

prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

     Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov toto rozhodnutie je možné preskúmať 

príslušným súdom.  

     

  Ildikó Gyurcsiová   

       starostka obce  
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Vybavuje a za správnosť zodpovedá:  

Baráth, T.: 0911891568,      e-mail   stavebny.urad.holice@gmail.com 

 

                   

     Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona 

musí byť vyvesené na úradnej tabuli (webovej stránke obce) najmenej 15 dní pred uplynutím 

lehoty určenej § 36 odseku 2 stavebného zákona, pričom 15. deň je dňom doručenia verejnej 

vyhlášky.  

 

Vyvesené dňa: 10.02.2021                                         Zvesené dňa: .................... 

 

 

Rozhodnutie sa doručí :  

1. Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 

správa, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda,  

2. Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany 

prírody a krajiny,  Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, 

3. Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, 

4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Dunajskej Strede, 

Múzejná č. 231/6,  929 24 Dunajská Streda, 

5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01  

Dunajská Streda, 

7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská 

Streda, 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská č.1067/30, 929 01 Dunajská 

Streda,  

9. SPP -Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

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

11. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ , Karloveská 2, 842 17 Bratislava.    

 

Na vedomie:  

Obec Oľdza      a/a 


