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Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2020/020707-006

Vybavuje

Trnava
21. 07. 2020

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa
ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61
písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad
podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) vydáva

stavebníkom: Lipa Development, s.r.o., Halenárska 17, 917 01 Trnava, IČO: 51 885 611 a PERPETO s.r.o.,
Tomášikova 50/D, 832 50 Bratislava, IČO: 47 450 304

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Lokalita B1 – Záhumenské, IBV 17 RD + 14 RD, Križovany nad Dudváhom“

stavebné objekty: SO 02 Vodovod
SO 03 Kanalizácia splašková
SO 04 Kanalizácia dažďová
SO 05.3 Elektro - prípojka k prečerpávacej stanici

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Miesto stavby: Križovany nad Dudváhom, Lokalita B1 – Záhumenské
katastrálne územie: Križovany nad Dudváhom
parc. reg. C KN č.: 644/38, 644/44 (vlastníkom pozemku je PERPETO s.r.o., Tomášikova 50/D, 832 50 Bratislava,
vlastníctvo zapísané na LV č. 1719),
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644/49, parc. reg. E KN č. 648/1 (vlastníkom pozemku je Lipa Development, s.r.o., Halenárska 17, 917 01 Trnava,
vlastníctvo zapísané na LV č. 1703)
Projektant: Ing. Viktor Kováčik, reg. č. 1416*A2, Ing. Ján Brisuda (časť NN prípojka), reg. č. 0033-ITA/2004 EZ
P A E2

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Križovany nad Dudváhom pod č. Výst.KDU-266/2019/Sá-32 zo dňa
11.03.2020.
Predmetná stavba súvisí s činnosťou, pre ktorú bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), ktoré bolo ukončené rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2019/016717/
ŠSMER/Šá, zo dňa 22.07.2019 s výrokom, že navrhovaná činnosť „Lokalita B1 – Záhumenské, IBV 17 RD + 14
RD, Križovany nad Dudváhom“, k. ú. Križovany nad Dudváhom, parc. č. 644/33-39, 644/49, 644/50, 644/53-82
sa nebude posudzovať.

Popis stavby:
SO 02 Vodovod: Zásobovanie lokality pitnou vodou bude z verejného vodovodu. V lokalite sa vybudujú vodovodné
vetvy V1 – V4 z potrubia HDPE D110 celkovej dĺžky 588,84 m.
SO 03 Kanalizácia splašková: Navrhnutá verejná kanalizácia je riešená ako gravitačná a tlaková, zaústená do verejnej
tlakovej kanalizácie DN 200. V lokalite sa vybudujú gravitačné vetvy K1 – K5 z potrubia DN 300 celkovej dĺžky
519,13 m, výtlačné potrubie T1 z HDPE DN 90x8,2 mm dĺžky 17,57 m. Prečerpávacia stanica PČS je navrhnutá
typu PURECO Ø 2500 mm s čerpadlom JUNG Multicut20/2M P1=1,91 kW
SO 04 Kanalizácia dažďová: Odvodnenie spevnených plôch je riešené do uličných vpustov a následne dažďovou
kanalizáciou do 2 vsakovacích studní. Pred vsakovacími studňami budú osadené odlučovače ropných látok.
Predpokladané množstvo dažďových vôd odvádzaných do podložia: Q = 59,24 l/s.
SO 05.3 Elektro - prípojka k prečerpávacej stanici: PČS bude napájaná cez elektromerový rozvádzač RE-PČS zo
skrine rozpojovacej SR1.8 káblom NAVY-J 4x16, ktorý bude uložený v zemi.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:
SO 02 Vodovod
- vetva V1 – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 161,09 m, napojí sa na existujúci verejný vodovod DN 150
- vetva V2 – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 162,63 m, prepája vetvy V1, V3
- vetva V3 – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 155,16 m, napojí sa na existujúci verejný vodovod DN 150
- vetva V4 – potrubie HDPE DN 100, dĺžka 109,96 m, prepája vetvy V1, V3
- na potrubie sa uloží vyhľadávací vodič AY 6 mm²
- na vetve V2, V4 bude osadený podzemný hydrant DN80
- na začiatku a konci vetiev budú osadené uzatváracie armatúry

SO 03 Kanalizácia splašková
- stoka K1 – potrubie PVC D315x7,7, dĺžka 135,67 m
- stoka K2 – potrubie PVC D315x7,7, dĺžka 103,85 m
- stoka K3 – potrubie PVC D315x7,7, dĺžka 108,0 m
- stoka K4 – potrubie PVC D315x7,7, dĺžka 141,64 m
- stoka K5 – potrubie PVC D315x7,7, dĺžka 30,0 m
- na kanalizácii sú navrhnuté betónové typové šachty DN 1000
- tlaková vetva T1 – potrubie HDPE D90x8,2 mm, dĺžka 17,57 m
- prečerpávacia šachta PČŠ – prefabrikovaná betónová nádrž výrobcu PURECO vnútorného kruhového profilu
D2500 mm a vnútornej výšky od dna po stropnú dosku 3000 mm, uložená na podkladovom betóne C16/20 200
mm, zakrytá betónovou zákrytovou doskou so vstupnými otvormi s uzamykateľnými poklopmi, súčasťou PČŠ bude
hrablicová stena z INOX a záchytný kôš na hrubé plaveniny a splaveniny,
- v ČS budú osadené 2 čerpadlá (1+1 ako 100% rezerva) typ JUNG Multicut 20/2M P1=1,91kW
- za PČŠ bude umiestnená merná šachta s indukčným prietokomerom, tlakovými snímačmi a armatúrami
- ČS a AŠ budú oplotené pletivovým plotom so vstupnou uzamykateľnou bránou, plocha oplotenia je navrhovaná
13,0 x 3,0 m
- na hranici oplotenia bude umiestnený elektromerový rozvádzač RE-PČS a technologický rozvádzač R-PČS
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SO 04 Kanalizácia dažďová
- vetva D1 – potrubie PVC DN 250, dĺžka 119,62 m, na trase je umiestnený odlučovač ropných látok ORL 1, vetva
ukončená vsakovacou studňou VsS1
- vetva D2 – potrubie PVC DN 250, dĺžka 55,0 m, napojená na vetvu D1
- vetva D3 – potrubie PVC DN 250, dĺžka 37,50 m, napojená na vetvu D1
- vetva D4 – potrubie PVC DN 250, dĺžka 110,0 m, napojená na vetvu D5
- vetva D5 – potrubie PVC DN 250, dĺžka 40,2 m, na trase je umiestnený odlučovač ropných látok ORL 2, vetva
ukončená vsakovacou studňou VsS2
- prípojky od uličných vpustov – 24 ks
- vsakovacie studne – vsakovacie šachty betónové DN 1000, dno z filtračnej vrstvy hrúbky 0,5 m, hĺbka cca 7 m
- odlučovač ropných látok ORL1 – typ KL 30/1 sII, prietok 30 l/s, bez obtoku, s koalescenčným a dvojstupňovým
sorpčným filtrom pre zabezpečenie koncentrácie NEL menej ako 0,1 mg/l na odtoku
- odlučovač ropných látok ORL2 – typ KL 20/1 sII, prietok 20 l/s, bez obtoku, s koalescenčným a dvojstupňovým
sorpčným filtrom pre zabezpečenie koncentrácie NEL menej ako 0,1 mg/l na odtoku

SO 05.3 Elektro - prípojka k prečerpávacej stanici:
- PČS bude napájaná cez elektromerový rozvádzač RE-PČS zo skrine rozpojovacej SR1.8 káblom NAVY-J 4x16
dĺžky 39 m, ktorý bude uložený v zemi

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavebník je povinný
oznámiť začatie stavby tunajšiemu úradu.
3. Lehota na ukončenie stavby: 10/2021.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia.
Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
5. Stavbu realizovať v súlade s hydrogeologickým posudkom, predloženým v tomto konaní.
6. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom štátneho
stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení
§ 48 stavebného zákona.
9. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré uplatnili v písomných
stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/011074-002 zo dňa 23.01.2020
- Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/010828-002 zo dňa 28.01.2020
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona
o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný
súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP. V rozhodnutí Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti
o ŽP zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej
hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť
od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr
zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- V prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je každý povinný použiť
také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
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- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom
narušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu
šírenie, v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7b ods. 1 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín s
výnimkou druhov podľa osobitných predpisov možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať
len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú
starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 od. 2 zákona o ochrane prírody.
- Rešpektovať, existujúcu zeleň v riešenom území (aleje, remízy), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné
prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým
spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie,
v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia
uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť
nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou
príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť
sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, č. 235/2020/MOc zo dňa 09.01.2020
- Uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržiavať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku
navrhovaného vodovodu a kanalizácie TAVOS, a.s.:
- Vodovodné potrubie v celej dĺžke žiadame opatriť vyhľadávacím vodičom CuFe 6 mm², vyvedeným do
samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku.
- Na potrubie sa uloží fólia. Vrcholové body a armatúry sa označia orientačnými stĺpikmi.
- Na oblúkoch, pod poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi žiadame osadiť zaisťovacie bloky.
- Vodovodné prípojky sa napoja na potrubie v minimálnej vzdialenosti 1 m od hydrantov. Hydranty na vodovodnej
sieti žiadame osadiť podzemné DN80. Vodovodné prípojky musia byť na vodovod napojené navŕtavacou sedlovou
odbočkou s ventilom – elektrotvarovka a podzemné požiarne hydranty musia byť na vodovod napojené odbočením
s uzáverom a zemnou súpravou.
- Kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revíznych šachiet, doporučujeme ich opatriť
spätnou klapkou proti zatápaniu, na revízne šachty na verejnej kanalizácii žiadame osadiť protizápachové s
teflonovou vložkou.
- V celej lokalite žiadame osadiť kanalizačné revízne šachty s priemerom 1000 mm. Kanalizačný výtlak od čerpacej
stanice žiadame opatriť vyhľadávacím vodičom.
- Pri umiestňovaní vodovodu a kanalizácie, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame dodržať pri súbehu
minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu.
- Upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod a kanalizácia budú verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ
ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení
neskorších predpisov, § 3 ods. 2, právnická osoba so sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného
priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom.
- Vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa zákona NR SR
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia
rieši len odbočenia z hlavných sietí, vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné riešiť
individuálne, vyjadrenie k vodovodným a kanalizačným prípojkám vydá TAVOS a.s. až po prevzatí vybudovaných
verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky.
- Pokiaľ má byť vodovod a kanalizácia po vybudovaní a uvedení do prevádzky odovzdaná do prevádzky TAVOS
a.s., siete musia byť uložené vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov
k funkčným skúškam.
- Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode môže iba osoba
poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t. j. TAVOS, a.s.
- Uvádzame požiadavky, ktoré bude potrebné splniť, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku navrhovanej
kanalizácie a ČS našu vodárenskú spoločnosť:
- Vnútorný priemer čerpacej stanice musí byť min. 2000 mm, osadiť čerpadlá v súlade so štandardami TAVOS,
a.s. (FLYGT).
- V ČS musí byť kompletne technologické zariadenie z nerezu (č. materiálu 17 248), poklop na ČS musí byť z
materiálu, ktorý je odolný voči korózii, náter nie je postačujúci. Na prítoku do ČS žiadame osadiť kôš na zachytávanie
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veľkých tuhých nečistôt. Výtlaky od čerpadiel musia byť napojené na výtlak z ČS „nohavicovým“ spôsobom v tvare
Y. ČS musí byť oplotená a uzamykateľná.
- Elektrická prípojka musí byť dimenzovaná na súčasný chod oboch čerpadiel. Projektant musí požiadať o
odsúhlasenie bodu napojenia na verejnú sieť ZSE distribúcia.
- Na riadení čerpadiel s príkonom do 5 kW sa použije soft štartér. ČS musí mať kontinuálne meranie hladiny tlakovou
sondou.
- Prenos dát z ČS na vodárenský dispečing musí byť cez protokol IEC 104 /komunikácia cez GSM modem, na
výtlaku z ČS musí byť osadený tlakový snímač pred spätnou klapkou, prietokomer v mernej šachte musí poskytovať
signál o kontinuálnom prietoku a impulzy podľa pretečeného množstva. Monitoruje sa stav plavákov, chod čerpadiel,
sumárna porucha, vstup do rozvádzača, napájanie. Doporučujeme, aby investor spracovanie návrhu MaR zadal
spoločnosti, ktorá uvedené realizuje pre TAVOS a.s. Kontakt poskytneme. Požiadavku na rozsah prenášaných dát
spresníme pred spracovaním návrhu na MaR.
- Žiadame na telese ČS osadiť prepojovaciu skrinku, v ktorej budú pripojené všetky elektrické komponenty
vychádzajúce z ČS. Pri výmene alebo oprave elektriky v ČS sa nebude zasahovať do rozvádzača, oprava sa zrealizuje
v prepojovacej skrinke.
- Na bočnej stene rozvádzača musí byť umiestnená zásuvka na pripojenie dieselagregátu. Požadujeme použiť
celoplastový rozvádzač s podstavcom vysokým min. 40 cm, krytie IP 55 a viac, vyhrievaný a odvetrávaný vnútorný
priestor rozvádzačov, spúšťanie motorov čerpadiel soft štartérom alebo frekvenčným meničom. Elektromerový
rozvádzač žiadame osadiť vedľa rozvádzača technologického. Riešenie je nutné konzultovať s TAVOS a.s.
Technologický rozvádzač nie je naprojektovaný.
- ČS bude musieť byť vybavená signalizáciou narušenia objektu a vstupu do objektu s prenosom na dispečing.
Na riadenie ČS sa použije trojplavákový systém, hladina L1 – vypínacia, L2 – spúšťa prvé čerpadlo (automatika
zabezpečí striedanie čerpadiel), hladina L3 spúšťa druhé čerpadlo a vyhlasuje stav núdze.
- Súčasťou PD musí byť zaradenie zariadenia do triedy ohrozenia podľa vyhl. 508/2009 príloha č. 1, pokiaľ to bude
trieda A, je nutné PD posúdiť u oprávnenej osoby a z toho vyplýva aj úradná skúška. Uvedené musí byť v projekte
jednoznačne určené. Do PD žiadame doložiť protokol o určení vonkajších vplyvov a riešenie kompenzácie jalového
výkonu.
- PD ČS, MaR a elektrickej prípojky s uvedenými podmienkami žiadame predložiť na vyjadrenie.
- Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov jednak ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo
prevádzkovateľ v súlade s § 17,18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 21.01.2020
- Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: Lokalita B1 –
Záhumenské, IBV 17 RD + 14 RD – prípojky k prečerpávacím staniciam, k. ú. Križovany nad Dudváhom, podľa
PD spracovanej : Ing. Ján Brisuda, za týchto podmienok:
- Predpokladaný požadovaný odber bude s hlavným ističom Imax=32A, s vypínacou charakteristikou „B“.
- Po podaní žiadosti o pripojenie si investor zrealizuje elektrickú prípojku na vlastné náklady od deliaceho miesta
zemným káblom NAVY-J 4x16 mm² z plánovaného NN káblového distribučného vedenia. Istená bude v SR č.1.8
a ukončená na hlavnom ističi 32A v rozvádzači RE. Prípojka nie je majetkom ZSD, a.s. Rozvádzač elektromerový
odporúčame v plastovom vyhotovení, ktorý požadujeme umiestniť na hranici pozemku prístupný z verejného miesta.
Deliace miesto medzi prevádzkovateľom a odberateľom bude poistkový odpínač novobudovanej SR č. 1.8 podľa PD.
- 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.
- V prípade existencie sietí vo vlastníctve ZSD, a.s. pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky
vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. Objednávku adresujte na p. Zemka,
tel. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.
- V prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý
vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 zákona o energetike.
- Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky celoročne v
každú dennú a nočnú dobu – zodpovedný investor.

SPP Distribúcia, a.s. Bratislava č. TD/PS/0030/2020/Mo zo dňa 09.01.2020
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- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §
79 a § 80 zákona o energetike.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k
poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky distribučnej siete.
Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za spôsobenú škodu,
pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle
STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
- Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP
– distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-
distribucia.sk).
- V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
stavebného zákona a iných záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel
pre plyn (TPP).
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 242 3202) vstup na stavenisko
a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu
SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s ním je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie
a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky naše zariadenia a poklopy plynárenských
zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. č. 0850 111 727.

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava č. ORPZ-TT-ODI1-2019/001607-298 dňa 11.12.2019
- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada predložiť
projektovú dokumentáciu:
a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo
plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová
dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na
odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov
(cestný zákon),
b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom
projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI
Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a
predpisov (cestný zákon).
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- Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa
vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Michlovský, s.r.o. Piešťany – Orange Slovensko, a.s., č. BA-0915/2019 zo dňa 02.04.2019
- Pri realizácii stavebnej akcie nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821
08 Bratislava. 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.
- Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č.610/2003 Z.
z. o ochrane sietí a zariadení.
- Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch, pokiaľ nedochádza k
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.
- 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 spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
ním poverená servisná organizácia.
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
- Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území resp. v trasách Orange Slovensko, a.s. sa môžu nachádzať TKZ
iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim nie sú predmetom tohto
vyjadrenia.
- Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy PTZ priamo na povrchu terénu (vyznačenie podzemnej trasy
si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi).
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a
upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia
PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenia polohy PTZ.
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
- Odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,
markery).
- Každé poškodenie TZK bezodkladne oznámiť na číslo 033/7732032,0907/721378.
- Zabezpečiť overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme
za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonaného bez nášho vedomia).
- Pred záhrnom obnažených miest TZK prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6612009410 zo dňa 07.04.2020
- Stavba dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- 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.
- 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 sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421 903 223691.
- 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 zrealizovať prekládku
SEK.
- V textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
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existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a
zariadení.
- 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.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako
vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 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.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, č. RÚVZ/2019/01862/Ha-HŽP zo dňa 16.04.2019
- Predložiť výsledok kvality vody pri kolaudácii stavby podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality vody, programe monitorovania a manažmente rizík
pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2019/11931-3/39367/Tur,Grz zo dňa 23.05.2019
- Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk
predpokladaných v zemi na území stavby bude ako predstihové opatrenie podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na ods. 4
písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vykonaný predstihový
pamiatkový- archeologický výskum.
- KPÚ TT podľa § 39 ods. 1 a § 36 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, na pozemku parc. č. 186/1, 186/3,
182/6, 177/3, 179/3, 644/33-39, 644/49, 644/50, 644/53-82, 644/96-104 v kat. území Križovany nad Dudváhom v
obci Križovany nad Dudváhom,
c) Spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný v troch etapách:
- V I. etape sa bude archeologický výskum vykonávať formou vyhľadávania, sondáže a zberu hnuteľných
archeologických nálezov na ploche stavby ešte pred začatím zemných prác. Sondáž bude vyhotovená v celom
rozsahu dlhších osí plánovaných komunikácií. Jej presné umiestnenie určí osoba oprávnená vykonať archeologický
výskum – archeológ. mechanizmus vyhotovujúci sondáž bude opatrený plochou (t. j. bez zubov) lyžicou alebo
radlicou. V prípade, že sa na mieste stavby uskutočňuje skrývka ornice alebo iný druh prípravných zemných prác
ešte pred začatím samotnej výstavby, je nutné uvedenú I. etapu začať už v tejto fáze.
- V II. etape bude archeologický výskum pokračovať formou plošného výskumu v miestach plochy stavby, kde boli
počas I. etapy zistené koncentrácie archeologických nálezov alebo narušené archeologické situácie. Plošný výskum
sa uskutoční v rozsahu nutnom na preskúmanie zistených archeologickým situácií. V prípade, že počas I. etapy
nebudú zistené žiadne archeologické nálezy a situácie, II. etapa nebude realizovaná.
- V III. etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a
následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V
mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej
osoby. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.
- Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
a) podľa § 38 ods. 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
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pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené
týmto rozhodnutím,
c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava,
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 MK SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane
pamiatkového fondu, na KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu SAV v Nitre,
f) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od ukončenia terénnej
časti výskumu.
- Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 a 10
vyhlášky MK SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.
- 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.
- K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. hroby a nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník KPÚ
Trnava.
- 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.
- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk bude vykonávať
pracovník KPÚ Trnava.
- Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov.

10. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť
nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
11. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a riadiť sa pokynmi ich správcov. Počas
prác dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov
a noriem.
12. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na
použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom
vydaným autorizovanou osobou.
14. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
15. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na
priľahlých pozemkoch.
16. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
17. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je
možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody
( §135 ods. 2 stavebného zákona ).
18. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na
základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať:
- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby,
- porealizačné geodetické zameranie stavby,
- protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizačného potrubia a tlakových skúšok vodovodu,
- certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

Podmienky povolenia:
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1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a chodníkov vybudovaných v
rámci stavby „Lokalita B1 – Záhumenské, IBV 17 RD + 14 RD, Križovany nad Dudváhom“ do podzemných vôd
prostredníctvom SO 04 Kanalizácia dažďová so vsakovacími objektmi umiestnenými na pozemku s parc. č. 644/49,
644/38 v k. ú. Križovany nad Dudváhom. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú prečisťované v
odlučovačoch ropných látok s účinnosťou čistenia NEL do 0,1 mg/l.
2. Povolená limitná hodnota koncentrácie znečistenia vypúšťaných vôd z povrchového odtoku pre ukazovateľ
nepolárne extrahovateľné látky NEL: 0,1 mg/l.
3. Kvalitu vody na výstupe z odlučovačov ropných látok sledovať v rozsahu NEL 2 x za rok v rovnakých časových
intervaloch a výsledky rozborov predkladať tunajšiemu úradu.
4. Pri odoberaní a vyhodnocovaní vzoriek sa riadiť nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
5. Odbery vzoriek a rozbory realizovať akreditovaným laboratóriom.
6. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 200/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
7. Vykonateľnosť II. povolenia na osobitné užívanie vôd nastáva až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na
užívanie vodnej stavby „SO 04 Kanalizácia dažďová“.
8. Povolenie má platnosť 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú
stavbu (SO 04 Kanalizácia dažďová). Stavebník požiada tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na osobitné
užívanie vôd aspoň tri mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia
predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Dňa 24.04.2020 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť stavebníkov: Lipa Development, s.r.o., Halenárska 17, 917
01 Trnava, a PERPETO s.r.o., Tomášikova 50/D, 832 50 Bratislava, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej
stavby „Lokalita B1 – Záhumenské, IBV 17 RD + 14 RD, Križovany nad Dudváhom - stavebné objekty SO 02
Vodovod, SO 03 Kanalizácia splašková, SO 04 Kanalizácia dažďová, SO 05.3 Elektro - prípojka k prečerpávacej
stanici“ na pozemkoch parc. reg. C KN č. 644/38, 644/44, 644/49, parc. reg. E KN č. 648/1 v k. ú. Križovany nad
Dudváhom.

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou č. OU-TT-
OSZP3-2020/020707-002 zo dňa 11.06.2020 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:
- projektová dokumentácia - 3 pare,
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Križovany nad Dudváhom pod č. Výst.KDU-266/2019/Sá-32 zo
dňa 11.03.2020, záväzné stanovisko Obce Križovany nad Dudváhom č. KND/105/2020 zo dňa 29.01.2020,
- rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-TT-OSZP3-2019/016717/ŠSMER/Šá,
zo dňa 22.07.2019o ukončení zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, záväzné stanovisko
Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-TT-OSZP3-2020/025373 zo dňa 02.07.2020,
- hydrogeologický posudok vypracovaný Mgr. Petrom Dobrovodom, č. osvedčenia 420/1993, Hraničná 17,
Bratislava, dňa 23.12.2019,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov,
- splnomocnenie Mareka Hrušovského, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany na zastupovanie stavebníkov vo
vodoprávnom konaní.

Dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej
vodnej stavby. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok
rozhodnutia.

V zmysle predloženého hydrogeologického posudku, po zhodnotení geologických a hydrogeologických pomerov
územia, navrhované odvedenie dažďových vôd nebude mať z hľadiska kvality pri zodpovedajúcom využívaní
negatívny dopad na podzemnú vodu a horninové prostredie.
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Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil,
že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka
č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v
pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 2 x 100,0
eur, 1 x 200,0 eur, spolu 400,0 eur bol zaplatený bankovým prevodom dňa 13.05.2020.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný
úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Križovany nad Dudváhom a OÚTT - ŠVS (http://www.minv.sk/?
verejne-vyhlasky-6, https://cuet.slovensko.sk/). Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia.
Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom
vyvesenia a zvesenia.

.................................................
vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

.................................................
zvesené dňa
(pečiatka, podpis)

Príloha pre stavebníka a obec Križovany nad Dudváhom (doručí sa osobne/poštou)
overená projektová dokumentácia

Doplnenie rozdeľovníka (doručí sa poštou)
Ing. Viktor Kováčik, Nám. sv. Michala 27/30, 920 01 Hlohovec

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa
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lipa development s.r.o.
Halenárska 17
917 01 Trnava
Slovenská republika

PERPETO s. r. o.
Tomášikova 50/D
832 50 Bratislava
Slovenská republika

Marek Hrušovský
Rošlímska 308 3
919 27 Brestovany
Slovenská republika

Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1
919 24 Križovany nad Dudváhom
Slovenská republika

Združenie domových samospráv

Ján Brisuda
Križovany nad Dudváhom 172
919 24 Križovany nad Dudváhom
Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Slovenská republika

Na vedomie
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 02 Trnava 2
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
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