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R O ZH OD N U T I E  
 

Obec Moravský Svätý Ján ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 

(ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 66 

stavebného zákona vydáva 

 

s t a v e b n é  p o v o l e n i e  
 

pre stavbu: 

 

„CESTA ZA POŠTOU“ 

SO 01 Križovatka, SO 02 Prístupová komunikácia, SO 03 Parkoviská 

 
umiestnenej na pozemkoch: 
 

Parcelné číslo register Vlastnícke právo Vlastník LV č. 

638/2, 639/1 „C“ KN k.ú. Moravský Svätý Ján vlastnícke právo Obec Moravský Svätý Ján 1329 

636, 637, 883/1, 891/1 „E“ KN k.ú. Moravský Svätý Ján vlastnícke právo Obec Moravský Svätý Ján 1329 

 

Na predmetnú stavbu bolo upustené od rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňa 26.10.2021 pod číslom 

SOÚ-1627/2021-PLA bolo Mestom Senica vydané záväzné stanovisko, ktorým vydalo súhlas na vydanie 

stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

 

Základné údaje o stavbe 

 

Stavebník, budúci vlastník a 

správca stavby: 

Obec Moravský Svätý Ján 

č. d. 803 

908 71 Moravský Svätý Ján 

IČO: 00309737 

projektant: VA-project, s.r.o. IČO: 51 012 006 

Miletičova 550/1 

821 08  Bratislava - mestská časť Ružinov 

miesto stavby: Moravský Svätý Ján 

okres: Senica 

kraj: Trnavský 

druh stavby: Dopravná inžinierska stavba 

charakter stavby: prístupová cesta, spenené plochy - parkoviská pre osobné automobily 
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Stručný popis stavby: 

 

SO 01 Križovatka 

 

Predmetom tejto stavby je rekonštrukcia nevyhovujúceho stavu komunikácie. Cesta za poštou s 

vytvorením novej križovatky pre obsluhu územia v obci Moravský Svätý Ján. Existujúce komunikácia je 

tvorená ujazdenou vrstvou kameniva drveného asfaltu a rôznych vysyprávok. Cesta tvorí obsluhu pre 

priľahlú poštu, obchody a rodinné domy. Vjazd je cez chodník ktorý je degradovaný a vytvára nebezpečný 

pohyb pre peších. 

 

Celková vnútorná štruktúra predpokladá vstup nákladných vozidiel na zásobovanie pošty a priľahlej 

vybavenosti. Nákladné vozidlá sú max do 12 t. Odvoz komunálneho odpadu je realizovaný z ulice. 

Zásobovanie je zo spevnenej plochy objektu. 

 

Dostupnosť HD je v dostupnosti do 500m od objektu. Vplyvom výstavby domu sa nepredpokladá 

zriaďovanie nových zastávkových priestorov pre HD ani nové trasovanie HD. 

 

Základné údaje charakterizujúce stavbu: 

 

Návrh úprav spočíva vo vytvorení križovatky s priechodom pre chodcov. Križovatka je tvaru T s 

odsadeným priechodom pre chodcov. križovatke je v existujúcej polohe a zlepší bezpečnosť hlavne chodov 

v danom priestore pri vybavenosti. Napojenie je na cestu III/1140. Napojenie bude vytvorené zarezaním  

existujúceho podkladu a preplátovaním vrstiev po 0,5m. 

Smerové vedenie je prispôsobené k súčasnému vedeniu komunikácie a je priame. Výškové vedenie 

komunikácie je nasledovné: stúpa 1,4 % v dĺžke 5m následne sa napojí na plánovanú komunikáciu. 

 

Konštrukcia cesty z asfaltobetónu je nasledovná - typ A1 

• asfalt koberec mastix jemnozrnný AKMJ,  STN EN 13108—1,  60 mm 

• asfaltový spojovací postrek PS, A,   STN 736129   0,5 kg/m2 

• betón asfaltový tr. 1 ložný ABL   STN EN 13108-1,  50 mm 

• asfaltový spojovací postrek PS, A,   STN 736129   0,5 kg/m2 

• podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1  STN EN 13108-1,  90 mm 

• asfaltový infiltračný postrek Pl, A,   STN 736129   0,8 kg/m2 

• stabilizácia cementom, SC |,   STN 736124   170 mm 

• štrkodrva, ŠD     STN 736126   190 mm 

• vrstva z geotextílie Tatratex PP 300 g/m2 

    Spolu 540 mm 

Konštrukcia chodníka pre nevidiacich typ C2: 

• zámková dlažba betónová    STN 73 6331-1  80 mm 

• cementová malta MC 10    STN 736124   40 mm 

• podkladový betón c 16/20-XO   STN EN 206-1/NA  100 mm 

• štrkodrva ŠD 31.5 Qe..    STN 73 3126 hr.  80 mm 

   Spolu 300 mm 

Chodník dlažba typ C4 

• dlažba betónová "     STN 73 6331-1  80 mm 

• kamenná drvina 4/8     STN 73 6113-1  30 mm 

• podkladový betón c 16/20-X0   STN EN 206-1/NA  120 mm 

• štrkodrva ŠD 31,5 Ge..    STN 73 6126 h_r.  150 mm 

   Spolu 380 mm 

Obrubníky 

Chodník je obrúbený záhonovým obrubníkom uloženým do lôžka z betónu C 12/15 X0 (SK). 

Prevýšenie obrubníka voči zeleni je 50 mm a k vozovke je 50 mm po začiatok nábehu. 
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SO 02 Prístupová cesta, SO 03 Parkoviská 

 

Predmetom tejto stavby je rekonštrukcia nevyhovujúceho stavu komunikácie. Cesta za poštou s 

vytvorením novej križovatky pre obsluhu územia v obci Moravský Svätý Ján. Existujúce komunikácia je 

tvorená ujazdenou vrstvou kameniva drveného asfaltu a rôznych vysyprávok. Cesta tvorí obsluhu pre 

priľahlú poštu, obchody a rodinné domy. Vjazd je cez chodník ktorý je degradovaný a vytvára nebezpečný 

pohyb pre peších. 

 

Celková vnútorná štruktúra predpokladá vstup nákladných vozidiel na zásobovanie pošty a priľahlej 

vybavenosti. Nákladné vozidlá sú max do 12 t. Odvoz komunálneho odpadu je realizovaný z ulice. 

Zásobovanie je zo spevnenej plochy objektu. 

 

Dostupnosť HD je v dostupnosti do 500m od objektu. Vplyvom výstavby domu sa nepredpokladá 

zriaďovanie nových zastávkových priestorov pre HD ani nové trasovanie HD. 

 

Návrh úprav spočíva vo vytvorení prístupovej cesty k vybavenosti a k rodinným domom. V rámci 

prístupovej komunikácie budú vytvorené aj parkovacie miesta pre vybavenosť. 

 

SO 02 Prístupová cesta 

 

Šírkové usporiadanie je pre dané komunikáciu šírka komunikácie 5,5 m. Vmieste vybavenosti je 

vedený aj chodník. V časti za spomaľovacím retardérom je komunikácia bez chodníka. 

 

Smerové vedenie je prispôsobené k súčasnému vedeniu komunikácie tak, aby bolo napojenie pre 

rodinné domy rovnomerné. 

Km 0,000 00 - km 0,028 55 priame 

Km 0,028 55 - km 0,041 58 oblúk R30m 

Km 0,041 58 - km 0,074 38 priame 

Km 0,074 38 - km 0,080 28 oblúk R30m 

Km 0,080 28 - km 0,241 13 priame 

 

Výškové vedenie komunikácie je nasledovné 

Km 0,000 00 - km 0,050 00 Stúpa 1,4 % 

Km 0,050 00 - km 0,090 00 klesá 2,4% 

Km 0,090 00 - km 0,110 00 klesá 2,0% 

Km 0,110 00 - km 0,130 00 klesá 4,0% 

Km 0,130 00 - km 0,160 00 klesá 1,0% 

Km 0,160 00 - km 0,200 00 klesá 2.25% 

Km 0,200 00 - km 0,241 13 klesá 1,0% 

 

SO 03 Parkoviská 

 

Parkoviská sú navrhované pri vybavenosti. Kolmé parkovacie miesta majú hĺbku 4,5 m s previsom 

nad chodník apo pravej strane. Na ľavej strane sú miesta naznačené s hĺbkou 4,5 m. previs je nad spevnenú 

plochu po existujúci oporný múr. Pozdĺžne miesta sú v časti pri objekte a budú slúžiť pre daný objekt. 

 

Konštrukcia cesty z betónu je nasledovná - typ A: 

• cestný betón CB III     STN 73 6123,   200 mm 

• CBGM C12I15     STN EN 14227-1  150 mm 

• štrkodrva, ŠD     STN 73 6126   200 mm 

  Spolu  550 mm 

 

V prípade potreby je možné zmeniť konštrukciu vozovky za alternatívnu z asfaltobetónu. 
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Konštrukcia komunikácie z asfaltobetónu je nasledovná - typ A1 

• asfalt koberec mastix jemnozrnný AKMJ,  STN EN 13108-1,  60 mm 

• asfaltový spojovací postrek PS, A,   STN 736129   0,5 kg/m2 

• betón asfaltový tr. 1 Iožný ABL   STN EN 13108-1,  50 mm 

• asfaltový spojovací postrek PS. A,   STN 736129   0,5 kg/m2 

• podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1  STN EN 13108-1,  90 mm 

• asfaltový infiltračný postrek PI, A.   STN 736129   0,8 kg/m2 

• stabilizácia cementom, SC |,   STN 736124   170 mm 

• štrkodrva, ŠD     STN 736126   190 mm 

• vrstva z geotextílie Tatratex PP      300 g/m2 

  Spolu 540 mm 

Konštrukcia chodníka typ C: 

• dlažba betónová     STN 73 6331-1  60 mm 

• cementová malta MC 10    STN 736124   40 mm 

• podkladný betón c 16/20-XO   STN EN 206-1/NA  100 mm 

• štrkodrva ŠD 31,5 Ge..    STN 73 6126 hr.  80 mm 

 Spolu 300 mm 

Konštrukcia chodníka pre nevidiacich typ C1: 

• zámková dlažba betónová    STN 73 6331-1  80 mm 

• cementová malta MC 10    STN 736124   40 mm 

• podkladný betón c 16/20-XO   STN EN 206-1/NA  100 mm 

• štrkodrva Sp 31,5 Ge..    STN 73 6126 hr.  80 mm 

  Spolu 300 mm 

Stojisko pre kontajnery typ D 

• dlažba betónová - ostrohranné   STN 73 6331-1  80 mm 

• cementová malta MC 10    STN 736124   40 mm 

• cementom stmelená zmes CBGM C12/15  STN EN 14227—1  200 mm 

• štrkodrva ŠD 16/31,5 Ge..    STN 73 6126 hr.  200 mm 

  Spolu 520mm 

Parkovisko drenážna dlažba typ B 

• drenážna dlažba betónová    STN 73 6331—1  80 mm 

• kamenná drvina     STN 736125   40 mm 

• cementom stmelená zmes CBGM C12/15  STN EN 14227-1  200 mm 

• štrkodrva ŠD 16/31,5 Ge..    STN 73 6126 hr.  200 mm 

   Spolu 520mm 

 

Na začiatku IBV bude je navrhnutý spomaľovací prah na ktorý sa plynulo napojí chodník. 

Spomaľovací prah je z cestného betónu medzi zapustenými betónovými obrubníkmi. Šírka spomaľovacieho 

prahu je 2,0 m a nábehy 1,0 m. 

 

Komunikácia je na krátkom úseku obrúbená vysokým obrubníkom a na zvyšnej časti zapusteným 

obrubníkom uloženým do lôžka z betónu C 12/15 X0 (SK). Prevýšenie obrubníka voči zeleni je 50 mm. 

 

Odvodnenie cesty 

 

Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené priečnym sklonom 2% do žľabu a minimálnym 

pozdĺžnym sklonom 1,0%. Žľab je prefabrikovaný betónový a v miestach vjazdov je prekrytý mrežou tak 

aby autá a chodci vedeli bezbariérovo prejsť. Odvodnenie je nasmerované pozdĺžnym sklonom do potoka. 

V rámci stavebného dvora budú vytvorené podmienky pre očistenie všetkých vozidiel od nečistôt 

pred vjazdom na verejnú komunikačnú sieť. Pred začatím prác na objekte je nutné vytýčiť všetky inžinierske 

siete ich správcami a v prípade ich preložiek je spôsob a miesto preloženia a zabezpečenie ich ochrany 

konzultovať s príslušnými správcami sietí. Ochrana plynovodu a vodovodu. S navrhovanou trasou je 

v súbehu vodovodné a plynové potrubie. V rámci miestneho zisťovania boli obe vedenia zamerané na základe 

signálneho vodiča. Vodovodné potrubie je zamerané len polohopisne bez udania výšky. Plynovod je 
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zameraný po signálny vodič aj s predpokladanou hĺbkou uloženie. V rámci výstavby je nutné v okolí týchto 

vedení vykonávať Výkopové práce ručne. Pred začatím je nutné tieto vedenia znovu vytýčiť na mieste a 

riadne označiť. Po odkrytí je nutné oznámiť správcom vedení a následne polohopisne a výškopisne polohu 

zamerať. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto nasledovné podmienky: 

1. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí 

tunajší stavebný úrad. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

2. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak o žiadosti na 

predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty. 

3. Stavebník alebo stavbyvedúci sú povinní viesť o stavebných prácach stavebný denník od prvého dňa 

prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

4. Stavebník uskutočňovanej stavby (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného 

zákona ešte pred zahájením stavebných prác oznámi listom tunajšiemu stavebnému úradu termín ich 

začatia. 

5. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: VA-project, s.r.o., IČO: 

51 012 006, Miletičova 550/1, 821 08  Bratislava - mestská časť Ružinov. Projektová dokumentácia 

overená stavebným úradom je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

6. Bez povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej 

dokumentácie. 

7. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočnenia stavebných prác stavebný denník, právoplatné 

stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný na jej uskutočňovanie a na 

výkon štátneho stavebného dohľadu. 

8. Stavebník je povinný dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy a 

všeobecno-technické požiadavky na výstavbu. 

9. Stavebné práce musia byť úplne ukončené do 3 rokov odo dňa právoplatnosti tohto povolenia.  

10. Stavba sa povoľuje ako trvalá. 

11. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní. Stavebník 

oznámi dodávateľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania, a to 

ešte pred začatím stavebných prác a priloží jeho oprávnenie na túto činnosť. 

12. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie 

stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie 

uskutočňovania stavebných prác vykonáva stavbyvedúci. 

13. Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby použité cesty a miestne komunikácie pre účely staveniskovej 

dopravy boli v dobrom zjazdnom stave a pripustí oprávnené nároky stavebného úradu, ak dôjde k ich 

opotrebovaniu v podstatne zvýšenej miere (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v 

platnom znení). 

14. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v zmysle § 75 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov orgánom alebo organizáciou na to oprávnenou. 

15. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí a vnútorných rozvodov 

o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných 

predpisov a noriem. 

16. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

17. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, pokiaľ 

nevyvolal ich závadný stav.  

18. Stavebník ďalej zodpovedá za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu. 

19. Stavebník je povinný splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo iných 

opatrení dotknutých orgánov: 
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19.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (12081/2021/BK zo dňa 20.04.2021) 

19.1.1 K umiestneniu a k stavbe: „Cesta za poštou - 80 02 Prístupová komunikácia, SO 03 Parkoviská“ 

nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS: 

19.1.2 Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 

vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného 

pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody-(ďalej len „DDV“) (Marek Pochylý, 0902 960 700). 

19.1.3 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany 

vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa 9 19 zákonač.44212002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

19.1.4 V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, 

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo 

verejnej kanalizácií alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty, 

umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 

19.1.5 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 

stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne 

podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez 

podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke 

www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

19.1.6 K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu 

širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení 

v danej lokalite. 

19.1.7 Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami 

je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane 

jej zmien a dodatkov. 

19.1.8 Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by 

mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré 

by mohli ovplyvniť kvalitu pitnej vody. 

19.1.9 Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 

požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom 

rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 

zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí 

pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV. 

19.1.10 Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 

pracovníkovi DDV. 

19.1.11 Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v 

pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 

náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 

alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

 

19.2 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici (ORHZ-SEl-423-001/2020 zo 

dňa: 07.10.2020) 

19.2.1 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici posúdilo podľa § 28 zákona č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a (§ 40 a 40b vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre stavebné povolenie „Cesta za poštou, SO 01 — križovatka, SO 02 - prístupová 

komunikácia, SO 03 - parkoviská “ na pozemkoch registra KN C - p.č. 4375/1 (E - p.č. 883/1), 

C - p.č. 634, C  p.č. 636 (E  p.č.636), C  p.č. 638/2, C  p.č. 637 (E - p.č.637), C - p.č.639/1 v k. 

ú. Moravský Svätý Ján a s riešením protipožiarnej bezpečnosti  stavby súhlasí bez pripomienok 
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19.3 Krajský pamiatkový úrad Trnava (KPUTT-2021/286-2/849/SI,KSI zo dňa 07.01.2021) 

19.3.1 Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle 5 30 ods. 4 a 5 41 ods. 4 a pamiatkového zákona po 

zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska 

archeologických nálezov a archeologických nálezísk, s realizáciou stavby veci stavby „Cesta za 

poštou" na pozemkoch parc. č. 4375/1, 634, 636, 638/2, 637, 639/1 v katastrálnom území 

Moravský Svätý Ján obce Moravský Svätý Ján súhlasí s podmienkami: 

19.3.2 Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému 

úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt. 

19.3.3 V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu 

Trnava priamo alebo prostredníctvom obce.  

19.3.4 Nálezmi sú napr. ľudské kostí, keramické črepy, nádoby, 'staré tehlové alebo kamenné murivá, 

pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako 

kontrastné fľaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. 

Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuteľné veci pochádzajúce spred roku 1919 a 

vojnové predmety spred roku 1946. 

 

19.4 Ministerstvo obrany SR (ASM-41-2248/2020 zo dňa 30.09.2020) 

19.4.1 Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby 

„Cesta za poštou SO 01 križovatka, SO 02 prístupová komunikácia, SO 03 parkoviská“ na 

parcele KN C č. 4375, 634, 636, 638/2, 637, 639/1 v k. ú. Moravský Svätý Ján, okres Senica. V 

danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia 

ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

19.4.2 Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. 

 

19.5 Okresný úrad Senica - odbor dopravy a pozemných komunikácií (OU-SE-OCDPK-

2021/008882-005 zo dňa: 09.08.2022) 

19.5.1 S predloženým návrhom stavby „Cesta za poštou — SO 0 I — križovatka, SO 02 - prístupová 

komunikácia“. ktorý rieši úpravu pripojenie miestnej cesty na cestu III. triedy č. 1140 Moravský 

Svätý Ján - Sekule v zastavanej časti obce Moravský Svätý Ján podľa predloženého PD 

súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- v PD žiadame doplniť údaj navrhovanej kategórie miestnej cesty (prístupová komunikácia), 

ktorej pripojením bude zrealizovaná úprava stykovej križovatky na ceste č. III/l I40. 

- o úprave pripojenia pozemnej komunikácie na cestu č. III/1140 rozhoduje s ohľadom na ochranu 

dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej Okresný úrad Senica, odbor 

CDPK ako príslušný cestný správny orgán podľa & 3b ods. ! zákona č. 135/ 191 Zb. 

- cestný správny orgán pri povolení podľa odseku ] rozhoduje na základe stanoviska správcu cesty 

č. III/1140 (SÚC TTSK) a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu (ODI v Senici). 

Investor stavby v zmysle § 3b ods. 1 zákona č. 135/ požiada Okresný úrad Senica, odbor CDPK 

o povolenie na úpravu pripojenia pozemnej komunikácie na cestu č. III/1140. 

- Použitie trvalých dopravných značiek na ceste č. III/1140, miestnej ceste a parkovisku podlieha 

určeniu príslušným cestným správnym orgánom. Na ceste č. III/1140 použitie dopravných 

značiek určí Okresný úrad Senica, odbor CDPK podľa § 3 ods.5 písm. f) zákona č. 135/1961 

Zb. Použitie dopravných značiek na miestnej ceste a parkovisku určí Obec Moravský Svätý Ján 

podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. Trvalé dopravné značky musia byť určené a umiestnené 

ku kolaudácií stavby. 

- Podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb.: „Cestný správny orgán a obec určujú používanie 

dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, 

odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. i) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a 

záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa 

osobitných predpisov.“ 

- realizáciou úpravy križovatky príde k obmedzeniu cestnej premávky na ceste č. III/1140. 

Stavebník pred začatím stavby predloží návrh dočasného dopravného značenia, vypracovaný v 

zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a V súlade s vyhl. MV SR č. 30/20120 Z. ž. 
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o dopravnom značení, správcovi cesty SÚC TTSK a Okresnému dopravnému inšpektorátu v 

Senici. 

- Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1140 žiadame navrhnúť v nevyhnutne krátkom 

rozsahu. 

- Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste č. III/1140 jej znečisťovaním. 

Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené. 

- Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na ceste III/1140 skladovaný žiaden materiál. 

- Všetky škody spôsobené na ceste č. III/1140 z dôvodu realizácie predmetnej stavby bude 

investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 

- Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska SÚC 'ITSK zo dňa 01.04.2021 a záväzného 

stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 10.08.2020 

 

19.6 Okresný úrad Senica - odbor dopravy a pozemných komunikácií (OU-SE-OCDPK-

2021/011179-004 zo dňa 25.11.2021) 

19.6.1 Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení najskorších predpisov povoľuje pripojenie miestnej obslužnej cesty na 

cestu č. III/1140 Moravský Svätý Ján - Šaštín-Stráže v kkm 0,675 vpravo v smere staničenia v 

obci Moravský Svätý Ján z dôvodu úpravy križovatky podľa predloženého projektu stavby 

„Cesta za poštou“ za splnenia nasledovných podmienok: 

19.6.2 Pripojenie navrhovanej miestnej obslužnej cesty MOU obojsmernej, dvojpruhovej, funkčnej 

triedy C3 v šírke 6,0 m na cestu č. 111/1140 musí spĺňať požiadavky technickej normy STN 

736110, ktorá platí pre projektovanie miestnych komunikácií a zhŕňajúcich nové stavby a zmeny 

existujúcich stavieb a STN 736102, ktorá platí pre projektovanie nových križovatiek a ich 

rekonštrukcie. V mieste výjazdu z obslužnej komunikácie musí byť zaistený náležitý rozhľad z 

miesta vodiča vozidla pri vchádzaní na cestu III/1140. 

19.6.3 Pripojenie komunikácie na cestu III/1140 bude zrealizované m dodržania podmienok 

stanovených záväzným stanoviskom OR PZ — ODI Senica č. 0RPZ-SE-0DIl-2020/002164-054 

zo dňa 10.08.2020 a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest 'ITSK č. 

0487412021/SÚCTt-5/2235 zo dňa 01.04.2021 a projektu stavby „Cesta za poštou“ - SO 02 

prístupová komunikácia, SO 03 parkoviská. 

19.6.4 Charakter pripojenia: trvalý. 

19.6.5 Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená cesta č. III/1140 z hľadiska svojej stability, 

technického stavu, bezpečnosti cestnej premávky a zachovania odtokových pomerov. 

19.6.6 Pozdĺžny a priečny sklon pripojenia musí zabezpečiť, aby povrchové vody z obslužnej 

komunikácie nevytekali na vozovku cesty č. III/1140. 

19.6.7 V mieste pripojenia na cestu č. 111/1140 nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov 

povrchových vôd z vozovky cesty. Odvádzanie dažďových vôd z povrchu vozovky v mieste 

pripojenia musí byť riešené tak, aby v mieste napojenia na cestu nestála voda. 

19.6.8 Pripojenie na asfaltový okraj cesty III/1140 musí byť zrealizované vyfrézovaním starej vozovky 

a preplátavaním všetkých asfaltových vrstiev na šírku 0,50 m v celej šírke napojenia, aby sa 

zabránilo jej odtŕhaniu. Spoje musia byť zaliate asfaltovou zálievkou. 

19.6.9 Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na ceste č. III/1140 skladovaný žiaden materiál a 

výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky. 

19.6.10 Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1140 

zabezpečiť dočasnými dopravnými značkami, ktorých použitie musí byť určené v zmysle § 3 

ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. Okresným úradom Senica, odborom CDPK. 

19.6.11 Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste č. III/1140 jej znečisťovaním. 

Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené. 

19.6.12 Všetky škody spôsobené na telese cesty č. III/1140 z dôvodu-realizácie predmetnej stavby je 

stavebník povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 

19.6.13 Nakoľko každý rok v čase od 15.11.- 31.03. prebieha na cestách v správe SÚC TTSK zimná 

údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty č. III/1140 vykonávané mimo 

uvedený termín. 

19.6.14 Začatie prác v dotyku s cestou III/1140 žiadame oznámiť majstrovi strediska Sekule - SÚC 

TTSK, tel. č. 0910 737 391. 
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19.6.15 Ku kolaudácii stavby musí byť nová križovatka na ceste III/1140 vyznačená trvalými 

dopravnými značkami podľa určenia príslušných cestných správnych úradov, na ceste III/1140 

Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. a 

na miestnej obslužnej komunikácií & parkovisku Obcou Moravský Svätý Ján podľa § 3 ods. 2 

zákona č. 135/1961 Zb. 

 

19.7 Okresný úrad Senica - odbor dopravy a pozemných komunikácií (OU-SE-OCDPK-

2021/011178-004 zo dňa 25.11.2021) 

19.7.1 Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov určuje použitie trvalých dopravných značiek č. 302 

Hlavná cesta (2x) na ceste č. 111/1140 Moravský Svätý Ján — Šaštín-Stráže v obci Moravský 

Svätý Ján v úseku kkm 0,675 na doplnenie vyznačenia križovatky s miestnou komunikáciou po 

zrealizovaní stavby "Cesta za poštou“, investora: Obec Moravský Svätý Ján. 

19.7.2 Doplnenie trvalých dopravných značiek č. 510 Priebeh hlavnej cesty (2x) na ceste č. III/1140 

vyznačené tak, ako je navrhnuté na výkrese č.003 - Trvalé dopravné značenie stavby "Cesta za 

poštou" objekt SO 02 — prístupová komunikácia SO parkoviská. 

19.7.3 Vyhotovenie a osadenie trvalých dopravných mačiek zabezpečí na vlastné náklady investor 

stavby Obec Moravský Svätý Ján. Osoba zodpovedná & osadenie a údržbu značenia: Anton 

Emrich, starosta obce — tel. č. 0905 814 399. 

 

 

19.8 Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie,  štátna správa ochrany 

prírody  (OU-SE-OSZP-2020/012506-002 zo dňa 29.09.2020) 

19.8.1 V priestore stavby platí 1. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia (§12 zákona (všeobecná 

ochrana). Podľa predloženej PD realizáciou stavby nie je predpoklad výrubu drevín avšak v 

prípade neočakávanej potreby výrubu drevín a krov je potrebné postupovať podľa § 47 ods. 3 

zákona. V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich 

ochranu v súlade s š 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, 

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na orezy drevín sa nevyžaduje 

osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. 

19.8.2 Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo 

odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len 

na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom 

plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a V 

prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe 

vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; 

ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté. 

19.8.3 Orgán ochrany prírody pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona súhlasí s realizáciou stavby 

podľa predloženého projektu „Cesta za poštou“ v k.ú. Moravský Svätý Ján 

 

19.9 Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie,  štátna vodná správa  (OU-

SE-OSZP-2021/002160-002 zo dňa 12.01.2021) 

19.9.1 Uskutočnenie & užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné 

za týchto podmienok: 

- pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich 

vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma. 

- počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky 

vlastníkov a správcov vodných stavieb. s ktorými dôjde ku stretu. súbehu a kríženiu. 

- výšková niveleta komunikácie musí byť upravená tak, aby vodami z povrchového odtoku z 

komunikácie neprichádzalo k ohrozeniu pozemkov rodinných domov umiestnených pozdĺž 

navrhovanej komunikácie. 

- všetky jestvujúce aj novo budované zariadenia vodovodu a kanalizácie (poklopy, šachty, 

uzávery a pod.), ktoré budú dotknuté predmetnou stavbou komunikácie musia byť po dohode s 

prevádzkovateľom týchto sietí upravené do nivelety nového terénu. V prípade. že príde k ich 

poškodeniu je potrebné ich vrátiť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek 

správcu sietí. 
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- odvodnenie komunikácie musí byť riešené v súlade s platnými normami pre stavby komunikácií 

tak, aby bolo zabezpečené bezpečné odvedenie vôd z povrchového odtoku a nemohlo prísť k 

škodám na majetku občanov. 

- vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd je možné len po predchádzajúcom 

zisťovaní vykonanom oprávnenou osobou. 

 

19.10 Obec Moravský Svätý Ján (OcÚ-MSJ-507/2021 zo dňa: 23.09.2021) 

19.10.1 Obec Moravský Svätý Ján ako príslušný cestný správny orgán a na základe záväzného 

stanoviska ODI OR PZ v Senici č. ORPZ-ODI1-2020/002164-079 zo dňa 10.08.2020 určuje 

použitie trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení za týchto podmienok: 

- trvalé dopravné značenie bude vyznačené na výkrese č. 003 a 004 Trvalé dopravné značenie. V 

zmysle 54 ods. vyhlášky č. 30/2019 Z.z. o dopravnom značení bude značka č. 316 Koniec 

obytnej zóny umiestnená na zadnej strane značky začiatku obytnej zóny. 

- navrhnutý priechod pre chodcov bude vyznačený vodorovným dopravným značením č. V6a a v 

smere jazdy vyznačené zvislými dopravnými značkami č. 610 Priechod pre chodcov. V zmysle 

STN 73 6110 bude priestor priechodu pre chodcov intenzívne osvetlený. 

- parkovacie plochy a prístupová komunikácia a priľahlé chodníky musia vyhovovať technickým 

podmienkam TP 048/2019 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. 

- dopravné značky budú vyhotovené a vyznačené podľa požiadaviek stanovených normou STN 

018020, STN EN 1436+A1 a STN EN 12899-11. 

- dopravné značenie musí vyhovovať ustanoveniam Zákona č. 812009 Z. z. o cestnej premávke- 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bude vyznačené; podl'a 

vyhlášky MVSR č. 130/2020 o dopravnom značení 

- zvislé dopravné značky budú umiestnené tak, aby nezasahovali do prejazdného profilu cesty a 

parkoviska. Bližší okraj zvislej dopravnej značky bude vo vodorovnej vzdialenosti najmenej 

0,50 m (výnimočne 0,30 m) od okraja komunikácie a najviac vo vzdialenosti 2,00 m. Spodný 

okraj zvislých dopravných značiek bude vo výške najmenej 2,00 m nad úrovňou vozovky. 

 

19.11 Správa a údržba ciest TTSK (04874/2021/SÚCTt-5/2235 zo dňa: 01.04.2021) 

19.11.1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca dotknutej cesty III/1140 

dáva k žiadosti nasledovné stanovisko: 

- s vyššie popísaným riešením stavby a s umiestnením trvalého dopravného značenia podľa 

predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení. 

- napojenie prístupovej komunikácie na asfaltový okraj cesty III/1140 musí byť riešené 

vyfrézovaním starej vozovky a preplátavaním všetkých asfaltových vrstiev na šírku 0,5 m. Spoje 

musia byť zaliate asfaltovou zálievkou, 

- odvodnenie prístupovej komunikácie musí byť riešené tak, aby nebolo narušené odvodnenie 

cesty III/1140. 

 

19.12 Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky (08449/2021/OI-2 zo dňa 17.01.2021) 

19.12.1 Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/1140, dáva k predloženej žiadosti 

nasledovné stanovisko: 

- pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1140 boli vykonané v zmysle 

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

predpisov 

- predložená dokumentácia (situácia stavebného riešenia) neobsahuje podrobnejšiu špecifikáciu 

navrhovaných spevnených plôch, ktoré sa napájajú na cestu č. lll/1140. Ide o riešenie spádových 

pomerov plôch, detail napojenia plochy na cestu a jej odvodnenie (chýbajú vzorové priečne rezy 

č.1,2,3). Doplnenú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie správcovi cesty III. triedy, 

ktorým je organizácia Správa a údržba ciest TTSK a ich pripomienky zapracovať do projektu. 

Zároveň je potrebné v súvislosti s cestou III. triedy odsúhlasiť technické podmienky realizácie 

stavby. 

- orgánom štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania, povolenia na pripojenie cesty na 

cestu č. |||/1140 a udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme je Okresný 

úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
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- dopravné napojenie na cestu č. III/1140 musí byť navrhnuté tak, aby nebol narušený odtok 

dažďovej vody z predmetnej cesty a zároveň voda z pripájanej komunikácie nesmie stekať 

smerom k ceste III. triedy prípadné križovanie inžinierskych sietí s cestou III. triedy požadujeme 

riešiť kolmo na os komunikácie uložením do chráničky, ktorá bude vložená pod cestné teleso 

pretláčaním. Smerové vedenie inžinierskych sietí požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. 

triedy. 

- stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z 

hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov, respektíve 

zachovania funkcie cestnej priekopy  

- výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť 

odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu 

podložia a vozovky. 

- pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný 

zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty, v úseku 

dotknutom predmetnou stavbou. 

- stavebník berie na vedomie, že všetky škody na ceste III. triedy, ktoré budú spôsobené v 

dôsledku realizácie predmetnej stavby, je povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť 

ich na vlastné náklady. Táto povinnosť sa vzťahuje počas celej doby trvania záruky na 

zhotovené predmetné dielo. 

- všetky vyvolané úpravy na ceste III. triedy z dôvodu realizácie stavby (úprava dopravného 

značenia, prípadné spätné úpravy vozovky a podobne) budú realizované na náklady investora 

stavby 

- obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. 

Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému 

okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie 

jeho použitia. Pracovné miesta musia byt' označené v zmysle platných predpisov. 

- v prípade realizácie stavby na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť 

zmluvne ošetriť. Časti pozemkov vo vlastníctve TTSK, zastavané predmetnou stavbou, je 

potrebné po kolaudácii stavby geodeticky zamerať, geometrickým plánom odčleniť a majetkovo 

právne vysporiadať, prípadne zriadiť vecné bremeno. 

 

19.13 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (CS SVP OZ BA 165/2021/2 zo dňa 25.01.2021) 

19.13.1 K navrhnutej stavbe nemáme námietky. Upozorňujeme však, že realizáciou predmetnej stavby 

nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Odvádzanie .vôd z 

povrchového odtoku z parkovacích plôch a komunikácie do podzemných vôd musí byť v súlade 

s NV SR č.269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

 

19.14 Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ/2021/89/HŽP-Tur zo dňa 18.01.2021) 

19.14.1 RÚVZ vydáva toto záväzné stanovisko: 

19.14.2 S ú h 1 a s í sa s návrhom žiadateľa Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská 

Sobota, IČO: 44 140 100 v zastúpení investora stavby SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo l, 824 12 

Bratislava, IČO: 31 322 832 zo dňa 21.06.2021 na územné konanie stavby „DČS Sekule 11“. 

Súčasne sa žiadateľ upozorňuje na povinnosti: 

19.14.3 Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Renáty Morovej, inžiniering, poradenstvo a servis k 

nehnuteľnostiam, 908 80 Sekule č. 106, IČO: 43969682 V zastúpení investora stavby Obce  

Moravský Svätý Ján, 908 71 Moravský Svätý Ján č. 803, IČO: 00309737, zo dňa 18.12.2020 na 

územné konanie stavby „Cesta za poštou“ SO 01 - križovatka, 80 02 - prístupová komunikácia 

a SO 03 - parkoviská, parc. č. C-p.č. 4375/1 (E-p.č. 883/1), C—p.č. 634, C-p.č.  636 (E p.č. 

636), C p.č. 638/2, C-p.č.637 (E p.č. 637), C-p.č. 639/1, Moravský Svätý Ján. 

19.14.4 Súčasne sa upozorňuje žiadateľ na povinnosť: 

19.14.5 Predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na kolaudáciu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. 

c) zák.č.355/20072. z.. 

19.14.6 Zabezpečiť dodržiavanie Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
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19.15 Slovak Telekom, a.s. (6612200210 zo dňa 04.01.2022) 

19.15.1 Dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak 

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

19.15.2 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. 

19.15.3 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 nasledujúceho bodu . 

19.15.4 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. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (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 sieti: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211. 

19.15.5 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. 

19.15.6 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. 

19.15.7 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 

kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a 

zaradení. 

19.15.8 V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

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

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

ochranného pásma. 

 

19.16 Orange Slovensko a.s. (BA-0202 p zo dňa 19.01.2022) 

19.16.1 Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

19.16.2 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme 

po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

19.16.3 V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných 

prevádzkovateľov  

19.16.4 Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia. 

19.16.5 Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

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

objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si uskutoční objednávateľ 

farbou, alebo kolíkmi) 

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od 

skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a 

hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu,  

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ, 

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 

ochrannom pásme, aby odkryté častí PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu 

a poškodeniu nepovolanou osobou pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod a nad 
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HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery), aby bezodkladne 

oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 je nutné 

preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),  

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy, 

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy. 

 

19.17 SPP - distribúcia (TD/NS/0573/2021/Kr zo dňa 15.07.2021) 

19.17.1 V záujmovom území sa nachádzajú: 

- NTL plynovod,  

- ochranné pásmo plynárenského zariadenia,  

- bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia 

19.17.2 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 vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu. 

19.17.3 SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP—D www.sggistňbuciask (časť E-služby), 

19.17.4 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, 

19.17.5 stavebník Je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP—D MMM (časť E—

služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia 

začatia prác Upozorňujeme. že SPP—D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu 

(SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 

plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- 

€ až 150 000,- €,  

19.17.6 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti 

z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 

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

plynárenských zariadení, 

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

činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

19.17.8 stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 

od obrysu nízkotlakového (ďalej ako ,NTL") plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL") 

plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL") 

plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne 

ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou. za dodržania STN 73 

3050. a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie. 

19.17.9 pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 

plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný vmieste križovania s plynárenským 

zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza. v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) 

obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového 

uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. 

pretláčacieho) zariadenia pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou 

prílohou tohto stanoviska 

19.17.10 v prípade. ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 

plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou 

metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D 

realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na 

vykonávanie takýchto prác, 
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19.17.11 vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo 

vzdialenosti menšej ako 1 ,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

19.17.12 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPPĎ (p. Pavol Pediač, email: 

pavol.pediac@spp-distríbucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražne] fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka. 

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

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

19.17.14 stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 

doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

19.17.15 stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy. ktoré 

by zmenili jeho doterajšie krytie & hĺbku uloženia. v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 

všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

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

ohlásené SPP—D na tel. č. 0850 111 727. nedodržanie tejto povinnosť môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 

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

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

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

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

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a § 285. prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovanie prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa 5 286, alebo 5 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon. 

19.17.18 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 vytýčenie plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01. 702 02, 

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

ochranných a/alebo  bezpečnostných pásiem, 

19.17.20 stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 

19.17.21 v zmysle 5 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 

stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.. 

 

19.18 Západoslovenská distribučná, a.s. (CD 76223/2020 zo dňa: 07.10.2020) 

19.18.1 Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním-stavebného povolenia na stavbu: 

Cesta za poštou, SO 01 Križovatka, SO 02 Prístupová komunikácia, SO 03 Parkoviská, parcela 

č.634, 636, 638/2 ,637 ,639/1 v k.ú. obce Moravský Svätý Ján za týchto podmienok: 

19.18.2 V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné zariadenia distribučnej siete energetiky 

ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

19.18.3 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, 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 VVN, VN a NN vedení. 

19.18.4 Stavba bez pripojenia na elektrickú energiu. 

19.18.5 V záujmovom území stavby sa nachádzajú NN domové prípojky, ktoré nie sú majetkom ZSD. 

19.18.6 Žiadame rešpektovať jestvujúce vzdušné NN vedenie. Výkop požadujeme zrealizovať v 

dostatočnej vzdialenosti od jestvujúceho podperného bodu, tak aby nebola narušená statika 

tohto podperného bodu. 

19.18.7 Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia. 

19.18.8 Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD a.s. požadujeme predložiť tieto technické 

podmienky.  
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Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania, vrátane právneho 

nástupcu stavebníka. 

V zákonnom stanovenej lehote voči stavebnému konaniu nebola vznesená námietka účastníkov 

konania ani zo strany dotknutých orgánov. 

Vydanie tohto povolenia bolo oslobodené od správneho poplatku. 

 

 

O D Ô V O D N E N I E  

 

Špeciálny stavebný úrad prijal dňa 21.09.2020 žiadosť od stavebníka Obec Moravský Svätý Ján č. d. 803 908 

71 Moravský Svätý Ján, IČO: 00309737, zastúpený Renáta Mórová, č. d. 106  908 80  Sekule  o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu „CESTA ZA POŠTOU“ SO 01 Križovatka, SO 02 Prístupová 

komunikácia, SO 03 Parkoviská umiestnenej na uvedených pozemkoch v k.ú. Moravský Svätý Ján. 
Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie. K uvedeným pozemkom má stavebník vlastnícke právo.  

Špeciálny stavebný úrad oznámil účastníkom konania dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo 

začatie konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona listom č. OVŽPaD/BOH/2022/41 zo dňa 12.01.2022, 

a  zároveň podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, 

nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 

stavby.  

Súčasne upozornil účastníkov konania, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr v 

lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona 

neprihliadne.  

V zákonom stanovenej lehote neboli voči konaniu vznesené námietky účastníkov konania a 

dotknutých orgánov. 

K žiadosti stavebník predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú: VA-project, s.r.o., IČO: 51 

012 006, Miletičova 550/1, 821 08  Bratislava - mestská časť Ružinov. 

Špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre konanie a 

rozhodnutie vo veci, stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa požiadavky 

týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, 

a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a 

osobitnými predpismi.              

 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu s projektovou 

dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ju s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi 

predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými 

vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a na základe skutkového stavu rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P O U Č E N I E  

 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

Anton Emrich 

starosta obce 

 
 

 

Príloha: Overená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
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Rozhodnutie sa doručí: 

 

- účastníkom konania: 

1. Obec Moravský Svätý Ján, č. d. 803, 908 71  Moravský Svätý Ján 

2. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom a 

účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 

3. PHP centrum s.r.o., IČO: 36 244 961, Ružová 155, 908 71  Moravský sv. Ján  

4. VA-project, s.r.o., IČO: 51 012 006, Miletičova 550/1, 821 08  Bratislava - mestská časť 

Ružinov (projektant) 

 - dotknutým orgánom: 

5. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Senica, Hviezdoslavova 475/28, 905 31 Senica 

6. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica, Priemyselná 282/22, 905 01  Senica 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Kolónia 557, 905 01  Senica 

9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01  Malacky 

10. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01  Trnava 

11. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53  Trnava 

12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava 

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Senica, Priemyselná 282/22  

905 01 Senica 

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

16. ORANGE - Servis PTZ. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9. 921 01 Piešťany 

17. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

18. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 907 01  Trnava 

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

20. S p i s  

 


