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   Právoplatnosť: 
 

 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Semerovo, ako vecne určený stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 

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

(ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý 26.6.2020 podala Obec Dubník, 941 35  Dubník č. 

244 (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a 

stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

"Dubník - Dvor Mikuláš, Prepojenie vodovodnej siete, 3. etapa" 

 

miesto stavby: Dubník (ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 27, 70, 72, 62, v 

katastrálnom území Veľká tabuľa, na pozemkoch registra "C" parc. č. 93, 54, 86, 81/8 v 

katastrálnom území Mikulášov dvor a na pozemku registra "C" parc. č. 7518 v katastrálnom území 

Pribeta. 

Stavba obsahuje: SO-01 Vetva „3“ HDPE 100 D110 – dĺ. 535 m 

Účel stavby: dodávka pitnej vody pre Dvor Mikuláš prepojením dvoch vetiev verejného vodovodu 

Stručný popis stavby: navrhované vodovodné potrubie vetvy „3“ bude zabezpečovať prepojenie 

vetiev „1“ a „2“ pri zásobení vodou z ČS pri HGA-1 a výhľadovo z diaľkovodu. 

Z vodného zdroja HGA-1 sa voda výtlačným potrubím dopraví do spotrebiska Mikuláš. Vodovodná 

sieť v časti Mikuláš je nevyhovujúca, preto sa vypracoval projekt stavby Rekonštrukcia vodovodnej 

siete Dubník - Dvor Mikuláš, 1.etapa, kde je navrhnutá rekonštrukcia vetvy „1“ HDPE PE100 

D110x6,6 - dĺ.910m s potrebnými hydrantmi. 

Zásobenie časti obce za železnicou je z vodného zdroja, ktorý sa nachádza v areáli HDG, odkiaľ sa 

voda výtlačným potrubím dopraví do spotrebiska. Vodovodné potrubie je nevyhovujúce, preto sa 

vypracoval projekt stavby: Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš, 2.etapa, kde je 

navrhnutá rekonštrukcia vetvy „2“ HDPE PE100 D110x6,6 - dĺ.533m s potrebnými hydrantmi. 

Projektová dokumentácia rieši návrh vetvy „3“ HDPE PE100 D110x6,6 - dĺ. 535m. Touto vetvou 

„3“ sa prepoja navrhované vetvy „1“ z 1 .etapy a vetvy „2“ z 2. etapy. Zatiaľ bude zásobenie 

obyvateľstva z vodného zdroja HGA-1 pri ČS. Celý vodovod sa výhľadovo napojí na diaľkovod. 

Napojením na diaľkovod sa zabezpečí pre Dvor Mikuláš dostatok kvalitnej pitnej vody o 

dostatočnom množstve, tlaku a kvalite. Bude zabezpečené množstvo vody aj pre prípad požiaru, z 

toho dôvodu sú navrhnuté aj hydranty na vetvách „1“ a „2“. 
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A. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra "C" parc. č. 27, 70, 72, 62, v katastrálnom 

území Veľká tabuľa, na pozemkoch registra "C" parc. č. 93, 54, 86, 81/8 v katastrálnom území 

Mikulášov dvor a na pozemku registra "C" parc. č. 7518 v katastrálnom území Pribeta, ako je 

zakreslené priloženom situačnom výkrese na poslednej strane tohto rozhodnutia, kde je 

označené polohové umiestnenie navrhovanej stavby. 

2. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (projekt stavby) má 

byť projektová dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, ktorú vypracoval projektant 

Ing. Peter Furuglyás, zák. č. Voda-01-PF-2016, dátum 01/2016 a ktorá slúžila ako podklad pre 

vydanie tohto rozhodnutia. Prípravná dokumentácia s dokladmi o prerokovaní bude slúžiť na 

overenie podkladov v stavebnom konaní. 

3. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je 

zodpovedný za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad 

s podmienkami tohto územného rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci 

projektovej prípravy stavby. Ak stavbu projektuje viac projektantov podľa § 46 stavebného 

zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty, o čom má dať prehlásenie 

stavebnému úradu. 

4. Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné vychádzať zo 

všeobecných technických požiadaviek v súlade s § 47 stavebného zákona, v súlade s vyhláškou 

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 (vrátane štvrtej časti vyhlášky) a podľa platných predpisov a technických noriem. 

5. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné riešiť aj plán organizácie výstavby. 

Stavebník je povinný zachovať plynulosť a bezpečnosť premávky na priľahlej komunikácii aj 

počas výstavby. 

6. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami. Ich trasa musí byť 

presne vyznačená v projekte stavby a podmienky ochrany po odsúhlasení správcami vedení 

musia byť uvedené v technickej správe projektu. To isté platí aj na ochranné pásma vedení 

a zariadení.  

7. Stavebník môže realizovať stavbu len na základe právoplatného stavebného povolenia v súlade 

s § 54 stavebného zákona. Žiadosť o stavebné povolenie podáva stavebník stavebnému úradu 

podľa príslušnosti (aj špeciálnym stavebným úradom). 

8. Stavebný objekt SO-01 Vetva „3“ HDPE 100 D110 – dĺ. 535 m je v zmysle § 52 zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) vodnou stavbou, na ktoré je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej 

správy v zmysle § 26 vodného zákona.   

9. Stavebník je povinný k stavebnému konaniu predložiť rozhodnutie príslušného orgánu ochrany 

poľnohospodárskej pôdy o vyňatí dotknutých pozemkov, ktoré sú súčasťou 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

10. Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) musia byť 

rešpektované. 

 

 

B. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú dokumentáciu vyplývajúce zo stanovísk 

a rozhodnutí k podkladom územného rozhodnutia: 

 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (záväzné stanovisko č. OU-NZ-OKR-

2019/018444-2 zo dňa 08.10.2019):  

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia po posúdení projektovej dokumentácie 

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu. 
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Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie 

vodohospodárskeho orgánu č. OU-NZ-OSZP-2020/016154-002 zo dňa 18.08.2020):  

Navrhovaná stavba v zmysle predloženého projektu stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov 

možná.  

Navrhovaná stavba je v zmysle § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona vodnou stavbou, na ktorú je 

potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu, podľa §26 

vodného zákona. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné priložiť 2 x projekt stavby 

vypracovaný  odborne spôsobilou osobou pre vodohospodárske stavby a náležitosti podľa § 8 a § 9 

Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

 

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredie (vyjadrenie 

orgánu odpadového hospodárstva č. OU-KN-OSZP-2020/005385-002 zo dňa 11.02.2020):  

Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s projektovou 

dokumentáciou predmetnej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok: 

• S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom 

o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 

nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a 

živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu, 

• Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

• Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné 

použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie 

inému 

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 

opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; 

odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie. 

• Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri 

stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, 

organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 

podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v 

konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom 

odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva, Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi 

podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (povinnosti držiteľa odpadu). 

• Podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli 

pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo 

vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní 

povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch; ustanovenie § 77 ods. 2 zákona o odpadoch sa neuplatní. 

• Podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch osoba uvedená v § 77 ods. 3 zákona o odpadoch je povinná 

stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri 

výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z, z„ ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. 

zákona o odpadoch vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a 

to „k dokumentácii v kolaudačnom konaní”. 
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Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie oddelenia štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-NR-OSZP2-2020/027690-002 zo 

dňa 09.07.2020):  

Plánovaná stavba .... je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za podmienok: 

1. Pri realizácii uvedenej investície je nutné dodržiavať ochranné pásma existujúcich 

inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod,...) 

2. stavbu realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a platných STN (vo vodnom 

hospodárstve), 

3. vhodným spôsobom zabezpečiť, aby sa znečisťujúce látky nedostali do povrchových vôd, 

podzemných vôd a okolitého prostredia (počas výstavby a taktiež aj počas prevádzky), 

4. kladné stanovisko vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu k napojeniu. 

Stavebné objekty „Vodovodné potrubia a prípojky“ sú v zmysle § 52 vodného zákona vodnými 

stavbami, podliehajú stavebnému povoleniu špeciálnym stavebným úradom, preto je potrebné 

požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – nakoľko prevažná väčšina stavebných prác sa bude vykonávať v ich pôsobnosti) 

o stavebné povolenie v zmysle ust. § 26 vodného zákona. 

 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva č. OU-NZ-OSZP-2019/018464-02-Sl zo dňa 14.10.2019): 

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie vyjadrenia 

žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas 

realizácie stavby.  

Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi 

odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o 

odpadoch.  

Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, 

je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. 

Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, 

pre ktorú tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické 

osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). 

Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu 

odpadov pred ich skládkovaním. 

 

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny č. OU-KN-OSZP-2020/005382-002 zo dňa 11.02.2020):  

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm, d) zákona v spojení s § 140a zákona č. 50/1976 

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

o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám v zmysle § 9 ods. 1 písm. b), c) zákona dáva k 

územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu v stavebnom konaní spojenom s územným 

konaním nasledovné vyjadrenie: 

Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o 

všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni 

územnej ochrany, 

V zmysle § 69 ods. l písm. c),d) zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub 

drevín v intraviláne je obec a v zmysle § 68 písm. d) v extraviláne je okresný úrad. 

Podľa § 140 b ods. 2 stavebného zákona sa nevyžaduje ďalšie vyjadrenie Okresného úradu 

Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie ako orgánu štátnej správy ochrany prírody a 

krajiny. 
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Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny č. OU-NZ-OSZP-2019/019360-02-Ko zo dňa 28.10.2019): 

- K územnému a stavebnému konaniu je potrebné doložiť právoplatný súhlas na výrub drevín 

vydaný podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších právnych predpisov príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny, 

- uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "zákon") platí prvý 

stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené 

územie, 

- podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné 

práce u blízko stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich 

koreňových systémov a nadzemných častí, 

- pred výrubom drevín, ktoré majú obvod kmeňa viac ako 40 cm meraných vo výške 130 cm nad 

zemou alebo súvislých krovitých porastov a výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného 

územia obce s výmerou nad 20 m2 je potrebné mať súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 

zákona, ktorý vydá príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, 

- stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a 

živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany 

chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR Bratislava. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. (vyjadrenie zo dňa 10.10.2019): 

S predloženou PD pre územné konanie súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných 

podmienok: 

- V danej lokalite sa nachádzajú podzemné elektrické NN káblové vedenia v majetku 

Západoslovenská distribučná a.s., u ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma v zmysle 

Zákona č. 251/2012 Zb. § 43 v plnom rozsahu. Presnejšie priestorové údaje našich sietí je 

potrebné si vyžiadať na portáli http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal. informatívne sme Vám ich 

zakreslili do priloženej situácie  

- Pri výkopových prácach v miestach kde dôjde ku križovaniu a súbehu s podzemnými 

inžinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné tieto siete vytýčiť. 

Vytýčenie inžinierskych sietí je potrebné vopred dohodnúť na t.č.035/6453573, mail. 

ian.zatvik@zsdis.sk. Križovatky a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 

1050 a STN 73 6005. 

- Po dokončení výkopových prác pred zakrytím potrebujeme výkop vidieť v častiach, kde boli 

naše káble odkryté a v prípade odkrytia zabezpečiť chráničkou. 

- Nadzemné elektrické vedenia nachádzajúce sa v záujmovej oblasti treba rešpektovať podľa 

viditeľnej prítomnosti a výkopovými prácami nesmú byť poškodené 

- Zároveň Vás upozorňujeme na jestvujúce zemné domové prípojky v danej lokalite, ktoré nie sú 

vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa §43 

Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými 

osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 

prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) 

všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách 

bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení. 

- Berieme na vedomie, že stavba nepožaduje napojenie na distribučnú sieť ZSD VN ani NN. 

- Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

- Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko, resp. jeho 

kópiu.  

- Vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie žiadame predložiť na vyjadrenie. 

- Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné dva roky od jeho vydania. 
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Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 

vodnej správy č. OU-KN-OSZP-2020/005383-002 zo dňa 11.02.2020):  

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy 

k predmetnej stavbe neuplatňuje pripomienky.  

 

Slovak Telekom, a.s. (vyjadrenie č. 6611933475 zo dňa 03.12.2019): 

Nedôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

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 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 Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia 

SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, 

mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280. 

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

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

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

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

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 

telekomunikačnú prípojku. 

8. Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách sa uvádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov. na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

   

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (záväzné stanovisko č. 

23753/2019/SŽDD/81051 zo dňa 03.10.2019):  

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán verejnej 

správy vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) 

zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré 

neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len stavebný zákon), podľa 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v súlade s § 140b 

stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas s vykonávaním činností v ochrannom 

pásme dráhy. 

MDV SR pre zriadenie stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) a v obvode dráhy (OD) a zároveň 

pre jej užívanie určuje tieto záväzné podmienky: 
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1. Stavbu zrealizovať podľa projektu overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

súhlasu. Každá zmena stavby oproti schválenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť 

vopred prejednaná so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR. 

2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc slovenskej republiky, 

(ŽSR) dané v stanovisku: 

- Odboru expertízy GR, ŽSR, Bratislava pod č. 14949/2019/0230-3 zo dňa 18. 07. 2019, 

Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 682.4/2019/28930l/SŽTS/7a. 13 zo dňa 24. 06. 2019, 

- Správy majetku ŽSR Bratislava, pod č. 4176/2019/312200/OSMTTSeS/7a.09 zo dňa 05. 09. 

2019. 

3. Stavebník je povinný pred začatím prác v obvode dráhy požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie 

vedení a zariadení v správe ŽSR v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a 

prejednať technologický postup prác pod dozorom ŽSR. 

4. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala 

prevádzku dráhy dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe 

a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré 

by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe. 

6. Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR 

nachádzajúce sa v danom území. 

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

vydaným povolením príslušným stavebným úradom. 

V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní 

podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania 

správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k 

zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a OD. 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR (záväzné stanovisko č. OHŽP/1859/82897 zo dňa 03.03.2020):  

Po preštudovaní navrhovaného projektu stavby a na základe súhlasných stanovísk miestne 

príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa s návrhom .... súhlasí. 

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2019/18720-2/65107/Pat zo dňa 

14.08.2019): 

... pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným stavebným úradom 

určuje nasledovné podmienky:  

Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. 

Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania 

rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového 

zákona. 

Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude podkladom pre záväzné stanovisko 

správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu.  

Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na  ich označenie, 

ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska sú neprípustné. 

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov 

odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

 

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (vyjadrenie č. OÚ-NZ-PLO-

2019/019404-02 zo dňa 25.10.2019): 

V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 

Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, podľa § 12, § 17, resp. § 18  zákona. Okresný 

úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k projektovej dokumentácii za vyššie 

uvedených podmienok.  
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Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy (stanovisko č. 

14949/2019/O230-3 zo dňa 18.07.2019): 

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe v OPD nemáme námietky a súhlasíme s 

vydaním stavebného povolenia, za dodržania nasledovných podmienok: 

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 682.4/2019/SŽTS zo dňa 

24.06.2019 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách. Poloha pretláčacích jám bude určená 

až po vytýčení sietí ŽSR tak, aby nezasahovali do ochranného pásma káblov ŽSR. Ukončenie 

chráničky, ako i najbližšia hrana pretláčacích jám, musí byť min. 3 m od päty svahu násypu, alebo 

0,6 m od vnútornej hrany odvodňovacej priekopy, pričom táto vzdialenosť nesmie byť menšia ako 

6,0 m od osi krajnej koľaje. 

2/ Nakoľko stavba zasahuje i na pozemky v správe ŽSR, je potrebné požiadať o stanovisko i ŽSR 

Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava, 

3/ Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej 

prevádzky, 

4/ Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min. 1 mesiac 

pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z, §18 v znení 

neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v 

zmysle predpisu ŽSR Z9, 

5/ Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné 

zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi, 

6/ Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná 

dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu 

začatia a ukončenia prác v obvode dráhy. 

7/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu 

železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a 

manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v 

správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka, 

8/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne 

vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v 

budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, 

vplyv trakcie a p.), 

9/ Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 

 

Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava (vyjadrenie č. 

4176/2019/312200/OSM TT SeS/7a.09 zo dňa 05.09.2019): 

S umiestnením stavby súhlasíme za splnenia nasledovných pripomienok: 

1. Všetky náklady súvisiace s realizáciou stavby a odstránenie škôd spôsobených na majetku ŽSR 

v priebehu realizácie a užívania stavby zabezpečí investor na svoje náklady v plnom rozsahu. 

2. Požadujeme dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení OSM Trnava, RPHMTT, č. 

3100/9a.03/4176/2019/SM/OSMTT/RPHMTT-Uh, zo dňa 22.08.2019, ktoré je súčasťou 

príloh. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (záväzné stanovisko č. 

3575/2/2019 zo dňa 04.10.2019):  

Súhlasí sa s návrhom Obce Dubník ....na územné konanie stavby "Dubník - Dvor Mikuláš, 

Prepojenie vodovodnej siete, 3. etapa" ... 
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SPP - distribúcia, a.s. (vyjadrenie č. TD/NS/0018/2020/Ch zo dňa 07.01.2020): 

SPP-D, 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  vydaním stavebného  povolenia  na  vyššie  uvedenú  stavbu za 

dodržania nasledovných podmienok:  

Všeobecné podmienky: 

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

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,  

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk), 

- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

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

zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (...) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z 

dôvodu potreby prevádzkovateľa plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 

údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 

plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zásypom výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 

kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 

nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 

poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- €  až 150 000,- € , 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu alebo križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 

a TPP 906 01, 
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- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o 

energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

Upozornenie: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska použiť. Toto stanovisko 

reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku 

dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 06.01.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je 

povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak 

dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska 

vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých 

bolo toto stanovisko vydané.  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (stanovisko č.: 

ORHZ-NZ2-2019/000949-002 zo dňa 11.10.2019):  

...s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre (stanovisko č.: KRHZ-NR-

2020/000285-002 zo dňa 14.09.2020):  

...s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

Ministerstvo obrany SR (vyjadrenie č. ASM-40-1917/2019 zo dňa 07.08.2019):  

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených 

podmienok. Investor (projektant) je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný 

orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie 

sú v priestore evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných 

parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to 

súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné 

vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je 

povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii 

zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (záväzné stanovisko č. RH 

2020/403 zo dňa 13.02.2020):  

...k návrhu na územné konanie horeuvedenej stavby v časti riešenia v spádovom území okresu 

Komárno nie sú námietky. 

 

 

C. Účastníkmi konania sú:  

navrhovateľ, vlastníci dotknutých pozemkov, vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb  

 

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať. 

 

E. Platnosť rozhodnutia: Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné 3 roky 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, nestratí však platnosť, ak sa do tej doby 

podá žiadosť o stavebné povolenie. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia. 
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Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 26.6.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení uvedenej 

stavby. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. 

Okresný úrad Nitra 11.2.2020 listom č. OU-NR-OVSP2-2020/013676-002 určil Obe Semerovo za 

príslušný stavebný úrad, ktorý vyková územné konanie vyplývajúce zo stavebného zákona a vydá 

územné rozhodnutie. Obec Pribeta bude v konaní dotknutým orgánom.  

Obec Semerovo, ako určený stavebný úrad, oznámila verejnou vyhkláškou začatie územného 

konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom 

k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou 

stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú 

jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania 

a stanovil, že v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia môžu účastníci konania 

uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Námietky 

účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

V priebehu konania navrhovateľ predložil nasledovné doklady: dokumentáciu pre vydanie 

územného rozhodnutia podľa podmienky A.3 tohto rozhodnutia; súhlas Agrocontract Mikuláš, a.s. 

Mikuláš 631, Dubník, pošta Pribeta; súhlas Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae Trnava 

a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad si elektronicky vyhotovil kópiu katastrálnej mapy a výpisy z listov vlastníctva č. 

4,1177, 1, a 3 z informačných systémov verejnej správy. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí 

technického vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou 

dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 

navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení 

vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia na Obec Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho 

súdneho poriadku. 

 

 

 

Mgr. Milan Mikulec 

starosta obce 
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 Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov sa nevyrubuje. 

 

Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného 

rozhodnutia 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: navrhovateľovi, vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieb, 

vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb 

 

 

 

Na vedomie cestou elektronickej schránky: 

1. Agrocontract Mikuláš, a.s., Mikuláš č. 631, 946 55 pošta Pribeta 

2. Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptist, Jána Hollého 10, 917 01  Trnava 

3. Obec Pribeta, Hlavná 621/113, 946 55 Pribeta 

4. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, 940 02  Nové Zámky 

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

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

 

 

Na vedomie: 

1. Obec Dubník, 941 35  Dubník č. 244 
 

 

 

Verejná vyhláška 

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na 

úradnú tabuľu Obce Dubník, Obce Semerovo a Obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj na 

www.semerovo.sk,  www.dubnik.sk a www.pribeta.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

 
Vyvesené od :  30. 09. 2020  do : 15. 10. 2020 

 

Potvrdené dňa ..........................................  podpis .......................................... 
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Situácia umiestnenia stavby 

 

 

 


