
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01  Dunajská Streda____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-DS-OSZP-2022/001512-015

Dunajská Streda
09. 05. 2022

Rozhodnutie
.

Popis konania / Účastníci konania
1. Benkový háj, s.r.o., Benková Potôň č. 605, 930 36 Horná Potôň
2. na základe splnomocnenia : Mgr. Eva Kósa, Pod záhradami 767/47, 930 25 Vrakúň
3. Obec Michal na Ostrove

Výrok
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný
podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a
§ 66 ods.1 stavebného zákona v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov v y d á v a stavebníkovi:

Benkový háj, s.r.o., Benková Potôň č. 605, 930 36 Horná Potôň IČO 46 918 370
v zastúpení Mgr. Evou Kósa, Pod záhradami 767/47, 930 25 Vrakúň

p o v o l e n i e

na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod a Kanalizácia“ v rámci stavby „IBV – 34 RD Michal na Ostrove“ na
pozemkoch p.č. 28/21, 28/13, 670/2, 680/2 v katastrálnom území Michal na Ostrove v rozsahu projektu stavby, ktorý
vypracoval Štefan Koczó, 930 25 Vralkúň č. 618 (autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 4129*TSP*A2) v
máji 2018.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Vodovod
rad „1“ HDPE PN10 D110/8,1 mm dĺžka 424,0 m
rad „2“ HDPE PN10 D110/8,1 mm dĺžka 35,0 m
podzemný hydrant 6 ks
• Kanalizácia
stoka „A1“ PVC-U DN 300 dĺžka 277,0 m
stoka „A1-1“ PVC-U DN 300 mm dĺžka 150,0 m
kanalizačné šachty betónové DN 1000 mm 17 ks
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Projekt rieši vybudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre 34 RD v obci Michal na Ostrove.
Navrhovaný vodovod HDPE PN10 D110/8,1 mm o dĺžke 459 m sa napojí na existujúci vodovod HDPE DN110.
V rámci stavby sa osadí 6 podzemných hydrantov. Navrhovaná verejná kanalizácia bude z PVC-U DN 300 mm o
dĺžke 427 m. Na sieti sa vybuduje 17 kanalizačných šácht. Napojenie bude riešené na plánovanú kanalizáciu.

Obec Michal na Ostrove ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 3510/
MI/25/2018/033-BGy/006 zo dňa 27.08.2020, právoplatné dňa 28.09.2020. Obec Michal na Ostrove vydala súhlasné
záväzné stanovisko pod č. j. 73/2021 zo dňa 9.6.2021, vyjadrenie Obce Michal na Ostrove č. OcUMI/2021-15 zo
dňa 17.02., v ktorom prehlasuje, že toho času nie je v obci vybudovaná verejná kanalizácia ani verejný vodovod.
.

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba odôvodnená.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba
začatá.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie zmeniť alebo zrušiť v novom konaní, podľa ust. § 26 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon).
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného
kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre
realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Investorom stavby je Benkový háj, s.r.o., Benková Potôň č. 605, 930 36 Horná Potôň IČO 46 918 370.
6. Termín dokončenia stavby: 31.05.2025.

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby :

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier
Štefan Koczó, 930 25 Vralkúň č. 618 (autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 4129*TSP*A2) v máju 2018.
Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
3. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác v lehote 15 dní odo dňa začatia
výstavby.
4. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej
miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po
skončení výberového konania zhotoviteľa stavby.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe
identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov
stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby.
8. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
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10. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle
STN 73 6005.
11. Pre vodné stavby je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok.
12. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vlastníkom verejných vodovodov a verejných
kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a
verených kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie
kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi
vlastníkom stavby a subjektom verejného práva
13. Užívacie povolenie na predmetné vodné stavby možno vydať až po nadobudnutí právoplatnosti užívacieho
povolenia inžinierskych vedení, na ktoré sa napájajú
14. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácii:
Obec Orechová Potôň – súhlas zo dňa 28.3.2022
15. Súhlas na pripojenie kanalizačnej siete obce Michal na Ostrove na kanalizačnú sieť obce Orechová Potôň na
čistenie odpadových vôd v ČOV Orechová Potôň
16. Toto povolenie platné až odo dňa dátumu dokončenia rekonštrukcie ČOV Orechová Potôň
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Dunajská Streda -vyj. č. 91188/2020 zo dňa 1.12.2020
17. Nakoľko sa na predmetných pozemkoch nenachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, k umiestneniu
stavby nemáme zásadné pripomienky.
18. K riešeniu zásobovania navrhovaného územia pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd nemáme pripomienky,
nakoľko v katastrálnom území Michal na Ostrove sa nenachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu. Súhlas
na napojenie musíte vyžiadať od vlastníka kanalizácie.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede – vyj. ORHZ-DS1-069-001/2021 zo dňa
05.02.2021
19. nemá pripomienky
Hydromeliorácie š.p. Bratislava
20. Zmluva č. I-HM/001-2021/110 s Hydromelioráciami š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava o majetkoprávnom
vysporiadaní nehnuteľného majetku – Závlahová stavba:ZP Mihal na Ostrove, objekt rúrová sieť, inv.č.5202 124 001
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – vyj. z 12.05.2021
21. Križovatky a súbehy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov
22. Pri súbehu s existujúcim vzdušným vedením žiadame dodržať stabilitu podperných bodov
23. Pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť min. 60 cm od podperných bodov elektrických vedení
24. v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45,
25. pred započatím výkopových prác keď je potrebné, treba presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spol.
ZSD a.s, nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať i Tímu sieťových služieb VN a NN
Juh na adrese Kračanaká cesta 1607/45, Dunajská Streda
26. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá
požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012
Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27. realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej
sústavy. Každé prípadné nerušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spol. ZSD a.s.,
telefónne číslo: 0800 111 567
28. žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o
energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
29. v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať
osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ust.
§ 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať
poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia
30. z adetailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612024030 zo dňa 27.08.2020
31. Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené
záujmové územie:
32. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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33. Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany
SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
34. 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.
35. 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 k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
36. 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 preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti:Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
37. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Zz. o elektronickych komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
38. Zároveň upozorňujeme stavebníka, ze v zmysle §66 ods. zákona 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.
39. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej častí vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAMA, o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení
40. 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.
41. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
42. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spol. SDT a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
43. Vytýčenie polohy SEK spol. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak
telekom a.s.na základe objednávky zadanej na internetovú aplijkáciu na stránke : https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky
44. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
45. 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.
46. 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.
47. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
48. Všeobecné podmienky ochrany SEK
49. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
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44. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené ° Upozornenie zamestnancov
vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia
od vyznačenej polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovák Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
50. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
51. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
Michlovský s.r.o., Piešťany- vyj. č. BA-3116/2020 zo dňa 24.09.2020
52. Pri realizácii stavebnej akcie nedôjde k styku PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821
08 Bratislava.
53. 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.
54. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním.
Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným
na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spol. Orange
Slovensko a.s., nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy
oznámiť správcovi PTZ.
55. Upozorňujeme, že:
56. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov
57. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
58. 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
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a
upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia
PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m / v ochrannom
pásme 1,5 m / na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržať zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovanie zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s.Bratislava – vyj. TD/NS/0691/2020/Či zo dňa 02.09.2020
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59. Po posúdení PD vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s
existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D
60. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ust. Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne právnych predpisov
61. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/
alebo bezpečnostných pásiem
62. ak pri zemných prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním
výkopu zástupcu SPP-D (Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly
bude zaznamenaný clo stavebného denníka,
63. odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
64. 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
65. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihneď ohlásené SPP-D na
tel.č. : 0850 111 727,
66. upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), 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 dôjst' aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
67. zmysle § 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 a
pod.,
68. v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, ODI – záv.stanovisko č. ORPZ-DS-ODI1-2020/001310-190 zo dňa
25.10.2020
69. Projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania žiadame prepracovať a predložiť na vyjadrenie s
projektom organizácie dopravy (ďalej len POD) dočasného dopravného značeni ako aj POD trvalého dopravného
značenia, spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., pričom počas umiestňovania dočasného ako aj
trvalého dopravného značenia sa riadiť nami schválenými stanoviskami
70. dokumentáciu, spevnené plochy - komunikácie a výpočet statickej dopravy (organizácia parkova¬nia), POD
dopravného značenia pre výstavbu, ako aj POD trvalého dopravného značenia spracová¬va oprávnená osoba a overí
ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona SNR č. 138/92 Zb. o autori¬zovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch a zákona NR SR č. 136/95 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov, a z hľadiska dopravného riešenia predmetnej stavby vydáva záväzný súhlas aj pre účely
pripojenia RD na dopravný systém slúžiacich pre dopravnú obsluhu predmetných stavieb pre potreby majiteľov
pozemkov, by mohli uplatňovať svoje vlastnícke práva k nehnuteľnosti
71. Zriadením vjazdu nesmie dôjsť k porušeniu/poškodeniu konštrukcie MK, v priebehu realizácie vjazdu na MK,
ako aj počas používania nesmie byť na vozovke MK a na krajnici skladovaný stavebný materiál, stavebná suť ani
zemina z výkopov
72. ODI v súlade so zákonom NR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v platnom znení, zákona č. 8/2009 Z.z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska
a stanoviť dodatočne podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - č. OU-DS-OCDPK-2021/012077
zo dňa 09.06.2021
73. Ak pri realizácií predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami
v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie prenosného dopravného
značenia na cestu 111/1432 vydá okresný úrad na základe záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva PZ, ODI
Dunajská Streda (zabezpečí okresný úrad), stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, situácií
umiestnenia prenosného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred realizáciou stavby.
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74. Ak sa cesta 111/1432 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená
(umiestnenie inžinierskych sietí do telesa cesty a do zeleného pásu vedľa cesty - do priekopy), je potrebné povolenie
na zvláštne užívanie cesty, od cestného správneho orgánu t. j. okresného úradu pred realizáciou stavby. K vydaniu
povolenia je potrebné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda (zabezpečí okresný úrad)
a stanovisko Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda.
75. Ak určitá časť stavby bude zasahovať do ochranného pásma cesty 111/1432 (20 m od osi cesty - platí mimo
zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný
plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce), je
potrebné podať žiadosť v štádiu prípravnej dokumentácie na okresný úrad pre vydanie záväzného stanoviska, ktorým
sa povolí výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty pred vydaním územného rozhodnutia. K vydaniu
záväzného stanoviska je potrebné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava – č. KPUTT-2021/2814-2/8668/Sl zo dňa 03.02.2021
76. KPU Trnava požaduje vo veci líniovej stavby „IBV – 34 RD Michal na Ostrove“ na pozemkoch p.č. 28/3-5,
28/11-34, 670/2, 680/4-61 v katastrálnom území Michal na Ostrove obce Michal na Ostrove dodržanie podmienok
rozhodnutia č. KPUTT-2018/2099-4/17153/Sl, ich premietnutie do príslušných povolení vydaných stavebným
úradom
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava – č. KPUTT-2018/2099-4/17153/Sl zo dňa 05.03.2018
77. Za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov na povrchu a v zemi a dokumentácie
predpokladaných archeologických situácií na území stavby „IBV – 34 RD Michal na Ostrove“ na pozemkoch p.č.
28/3-5, 28/11-34, 670/2, 680/4-61 v katastrálnom území Michal na Ostrove obce Michal na Ostrove bude podľa §
35 ods. 4 písm. b pamiatkového zákona vykonaný záchranný pamiatkový výskum.
- KPÚ TT podľa § 36 ods. 1 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto
výskumu:
a) druh výskumu: archeologický,
b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche stavby „Obytný park „KISERDŐ“
lakópark“ na pozemku parc. č. 1879/255 v katastrálnom území Dunajská Streda mesta Dunajská Streda,
c) spôsob vykonávania výskumu:
V I. etape bude archeologický výskum pozostávať z vyhľadávania a zberu hnuteľných archeologických nálezov na
ploche stavby ešte pred začatím jej zemných prác. Pri vyhľadávaní sa použije aj detektor kovov. V prípade, že sa na
mieste stavby má uskutočniť skrývka ornice, alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej
výstavby, je nutné túto etapu uskutočniť ešte pred touto fázou stavby.
V II. etape archeologického výskumu sa uskutoční neprerušovaná sondáž na celej ploche plánovanej cestnej
komunikácie. Bude mať dĺžke a šírku cestnej komunikácie a hĺbku min. 50 cm. Na bagrovanie ( skrývku) sa
použije mechanizmus s lyžicou bez zubov. Ak sa v sonde zistia archeologické situácie presahujúce jej plochu, tak sa
sonda podľa potreby rozšíri, max. však po hranice stavby. O uskutočnení sondáže vedúci archeologického výskumu
informuje archeológa KPÚ TT.
V III. etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania ostatných výkopových prác, dočistenia,
odkrývania a záchrany archeologických nálezov a dokumentácie archeologických situácií zistených počas zemných
prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa
pokynov osoby oprávnenej vykonávať archeologické výskumy.
- Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať
archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí
pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené
týmto rozhodnutím,
c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT.
d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať
archeologický výskum,
e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39
ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o ochrane pamiatkového fondu, na KPÚ TT a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre,
f) výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdaná do 90 dní od ukončenia
terénnej časti výskumu.
- Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 a 10
vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.
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- Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do
prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením
identifikačných údajov archeologických nálezov.
- Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej s archeologickým nálezom
naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.
- K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr a hrobov) bude prizvaný pracovník
KPÚ TT.
- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú vykonávať
pracovníci KPÚ TT.
Okresný úrad Dunajská Streda, OSZP- odpadové hospodárstvo - č. OU-DS-OSZP-2020/018373-02 zo dňa
20.08.2020
78. počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a § 77 zákona odpadoch
79. odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v
odpadovom hospodárstve
80. ku kolaudačnému konaniu treba požiadať tunajší úrad vyjadrenie a zároveň žiadame dokumentovať spôsob
zneškodňovania príp. využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti, predložiť evidenciu vedenú v zmysle
vyhl. č. 371/2015 Z.z.
81. po dokončení stavebných prác upraviť terén do pôvodného stavu

Majetkoprávne vzťahy:

Stavba sa realizuje na pozemkoch p.č. 28/21, 28/13, 670/2, 680/2 v katastrálnom území Michal na Ostrove obce
Michal na Ostrove. Pozemky p.č. 28/21, 28/13, 670/2, sú vo vlastníctve investora. Pozemok p.č. 680/2 je vo
vlastníctve Michal na Ostrove .Bola predložená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá dňa
18.01.2022 medzi vlastníkom pozemku p.č.680/2 a investorom.

Správny poplatok :

Benkový háj, s.r.o., Benková Potôň č. 605, 930 36 Horná Potôň IČO 46 918 370 v zastúpení Mgr. Evou Kósa, Pod
záhradami 767/47, 930 25 Vrakúň zaplatila poplatok vo výške 600 € v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Námietky a pripomienky účastníkov konania neboli vznesené.

Odôvodnenie
Benkový háj, s.r.o., Benková Potôň č. 605, 930 36 Horná Potôň IČO 46 918 370 v zastúpení Mgr. Evou Kósa, Pod
záhradami 767/47, 930 25 Vrakúň GEOREAL, a.s. Bratislavská 29/A, 931 01 Šamorín IČO 36 242 624 podala dňa
14.10.2020 žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod a Kanalizácia“ v rámci stavby „IBV –
34 RD Michal na Ostrove“ na pozemkoch p.č. 28/21, 28/13, 670/2, 680/2 v katastrálnom území Michal na Ostrove
obce Michal na Ostrove.
Nakoľko bolo podanie neúplné, tunajší orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-DS-OSZP-22020/021585-002
zo dňa 04.12.2020 vyzval žiadateľa na jeho doplnenie a rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-22020/021585-003 zo
dňa 04.12.2020 prerušil konanie. Podanie bolo postupne doplnené 26.02.2021, 04.03.2021, 28.4.2021, 18.6.2021,
29.6.2021, 2.7.2021, 25.1.2022 a 29.3.2022.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2021/003937-011
zo dňa 20.08.2021 oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň
upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej
správy na možnosť uplatnenia námietok. Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou
priama dotknuté sa oznámenie doručilo verejnou vyhláškou.

Podkladmi pre vydanie rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd boli:
projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Štefan Koczó, 930 25 Vralkúň č. 618 (autorizovaný stavebný inžinier, č.
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oprávnenia 4129*TSP*A2) v máji 2018, listy vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy na predmetné pozemky, Zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá dňa 18.01.2022 medzi vlastníkom pozemku p.č.680/2 a
investorom, záväzné stanovisko Obce Michal na Ostrove, vyjadrenie Obce Michal na Ostrove, územné rozhodnutie
vydané Obcou Michal na Ostrove, vyjadrenie ZsVS, a.s. OZ Dunajská Streda, vyjadrenie Slovak Telekom a.s. a SPP
– D, a.s. Bratislava, Zmluva o poskytovaní služieb č. 202/06/01 - o vývoze obsahu žúmp uzavretá dňa 26.06.2020
so spol. VATV s.r.o., Veľký Lég 596, 930 37 Lehnice, Zmluva č. I-HM/001-2021/110 s Hydromelioráciami š.p.,
Vrakunská 29, 825 63 Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľného majetku – Závlahová stavba:ZP
Mihal na Ostrove, objekt rúrová sieť, inv.č.5202 124 001, Súhlas Obce Orechová Potôň s napojením na kanalizačnú
sieť a ČOV Orechová Potôň, súhlas Obce Michal na Ostrove s napojením na budúci vodovod a kanalizáciu obce,
vyjadrenie Okresného Riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Dunajská Streda, vyjadrenie Západoslovenskej
distribučnej, a.s. Bratislava, SPP-distribúcia,a.s. Bratislva, vyjadrenie ORPZ v Dunajskej Strede, vyjadrenia OU DS,
OSZP - úsek odpadového hospodárstva a ochrana vôd, OU DS, OCDPK a záväzné stanovisko Okresného úradu
Dunajská Streda, OSZP pod č. OU-DS-OSZP-2021/012839-02 zo dňa 30.06.2021, že návrh na začatie stavebného
konania „Vodovod a Kanalizácia“ v rámci stavby „IBV – 34 RD Michal na Ostrove“ je v súlade s rozhodnutím
OUDS, OSZP vydané v zisťovacom konaní pod č. OU-DS-OSZP-2018/006627-018 zo dňa 04.05.2018 a s jeho
podmienkami.

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácii boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk ustanovení stavebného zákona a zákona č. 364/2004 Z.z o vodách
a o zmene zák. č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a bolo zistené, že realizáciou stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. p správnom konaní podať odvolanie do 15 dní
od jeho doručenia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

Rozhodnutie sa doručí:
Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priamo dotknuté vyvesením podľa §
73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon):
Štefan Koczó, 930 25 Vrakúň 618

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Michal na Ostrove a úradnej tabuli
tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a bude uverejnené na webovom sídle Okresného úradu Dunajská Strede.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa
Benkový háj s.r.o., Benkova Potôň 605, 930 36  Benkova Potôň, Slovenská republika
Obec Michal na Ostrove, Michal na Ostrove 132, 930 35  Michal na Ostrove, Slovenská republika
Eva Kósa, Pod záhradami 767/47, 930 25  Vrakúň, Slovenská republika
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Na vedomie
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
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Rozhodnutie  sa doručí: 

- Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by 

mohli byť stavbou priamo dotknuté  - vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) : 

 

 

Toto rozhodnutie  musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Horná Potôň a 

na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke Ministerstva 

vnútra SR. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené rozhodnutie zaslať na adresu 

Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.  

   

 

Potvrdenie  o vyvesení verejnej vyhlášky: 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa:  

 

 

Pečiatka a podpis        Pečiatka a podpis: 
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