OBEC MOJMÍROVCE
Obecný úrad Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
Číslo: 412/1880/2019

V Mojmírovciach, dňa: 05.09.2019

ÚZEMNÉ

ROZHODNUTIE

Vec : Rozhodnutie o umiestnení stavby
Obec Mojmírovce, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v (stavebný zákon) znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“), na základe návrhu podaného na Obec Mojmírovce dňa 26.04.2019
navrhovateľom: Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v
zastúpení splnomocneným zástupcom G. O. F., s. r. o., Trstín 608, 919 05 Trstín, (ďalej len
„navrhovateľ“), na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „NA_Mojmírovce IBV 14 RD,
GRASALKOVIČOVA, TS, VNK, NNK“, na pozemkoch reg. „C“ parcelné čísla: 840/5, 840/4,
840/1, 839/2, 791/9, 662/5, 661/8, 661/1, 660/7 a na pozemkoch reg. „E“ parcelné čísla: 844, 839,
846, 791/1, katastrálne územie Mojmírovce, prerokoval návrh s účastníkmi konania a
dotknutými orgánmi postupom podľa §36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom
podľa §37 stavebného zákona.
Na základe výsledkov tohto konania podľa §39, §39a stavebného zákona, §4 vyhlášky
č.453/2000 Z. z. vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby

„NA_Mojmírovce IBV 14 RD, GRASALKOVIČOVA, TS, VNK, NNK“
v rozsahu:
SO 01 – VNK podzemné vedenie
Výstavba podzemného VN kábla, typ 3x 22-NA2XS2Y 1x95 +HDPE 40 mm, celková dĺ.
tr. cca 615 m.
Miesto stavby sa nachádza v zastavanom území obci v blízkosti plôch rodinných domov a
občianskej vybavenosti. Trasa podzemných káblov povedie cez zeleň a v blízkosti miestnej
komunikácie. Dôjde ku priblíženiu a križovaniu k ceste III tr./1660 a ceste III tr./1687.
Realizáciou navrhovaného vysokonapäťového nadzemného a podzemného vedenia sa
vyrieši pripojenie navrhovanej transformačnej stanice na distribučnú sieť VN.
Pre vyvedenie VN kábla bude slúžiť exist. TS. VN káblová kobka bude nahradená s
zapúzdreným VN rozvádzačom s plynom izolovanými odpínacím a istiacim polom typ: 8DJH –
RRT (Siemens) v zapojení:
 Pole č.1, exist. kábel 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x95, 650 m, smer p.b.1529 (komorový
ÚO)
 Pole č.2, navrh. kábel 3x 22-NA2XS2Y 1x95, 615 m, smer navrhovaná TS / AJE1
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 Pole č.3, vývod na 250 kVA transformátor, FU - ETI 20A.
Z TS 0047-017/2 bude vyvedený VN kábel 3x 22-NA2XS2Y 1x95 spolu s HDPE 40mm
opt. chráničkou a v dĺžke trasy cca 615 m bude privedený do navrhovanej kioskovej TS.
Kábel väčšinou pri miestnej komunikácií vo vzdialenosti od 0,5 – 2,5 m od krajnici v
obvyklej hĺbke min. 1m.
V trase je známa existencia cudzích inžinierskych sietí. Chránička optických vlákien bude
uložená v tesnom súbe-hu VN kábla vo vzdialenosti min 10 cm (od kraja vnk).
Vo voľnom teréne, bez prejazdu vozidiel, bude kábel uložený v káblovej ryhe 50 x 120140 cm (š x h) v piesko-vom lôžku hrúbky 25 cm. Na pieskové lôžko sa uloží mechanická
ochrana betónová doska, (povolená aj PE platňa KPL 250/10) s presahom min. 4 cm od kraja
kábla, následne sa zakryje pôvodným výkopovým materiálom o hrúbke 20-30 cm. Na túto vrstvu
sa uloží výstražná fólia s presahom min. 5 cm a ryha sa zasype zeminou resp. znovu pôvodným
výkopovým materiálom, v pôvodnom usporiadaní.
Pri križovaní kábla s chodníkom alebo cestou resp. plochou so zvýšeným mechanickým
namáhaním, inžinierskymi sieťami, ďalej na určených miestach bude kábel v plastovej
korugovanej chráničke D160/d137 alebo HDPE 140 svetlosť min. 120 mm uloženej formou
pretláčania. Schválené je použitie plastového žľabu KZ3 (1000x130x130). Vrch chráničky od
povrchu musí byť v hĺbke min. 1 m, pri ceste III tr. podľa podmienok správcu komunikácie.
SO 02 – TS kiosková transformačná stanica (EH6)
Výstavba a výzbroj kioskovej transformačnej stanice, typ EH6.
Umiestnenie bude na 2 pozemkoch ktoré budú odkúpené v prospech stavebníka, pôvodné
parcely č. 791/1 KN-E a 662 KN-C, k.ú. Mojmírovce. Zastavaná plocha bude 8,67 m2, so strechou
10,53 m2, s odkvapovými chodníkmi 20 m2.
Trafostanica typ: EH6 pozostáva z odnímateľných blokov (2 ks) vyrobených z
monolitického vystuženého betónu. Základné časti sú skelet (vrátane základovej vane) a plochá
strecha. Základová vaňa - spodok skeletu, je časť ktorá plní funkciu aj ako káblový priestor a
havarijná nádrž v prípade havárie transformátora. Skelet umožňuje obsluhovanie z vnútra a je
rozdelený medzi stenou na 2 priestory. Priestor rozvádzača VN spolu s NN a priestor
transformátora. Do každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere.
Osadený bude VN rozádzač typ 8DJH v konfig. RRT
 Pole č.1, navrh. kábel 3x 22-NA2XS2Y 1x95, 615 m, smer TS 0047-017/2;
 Pole č.2, rezerva;
 Pole č.3, vývod na transformátor, FU - ETI 25A.
Káblový Adaptér v AJE1 bude RSTI-5854 bez obmedzovačov prepätia. Prepoj na
transformátor bude s 3x 22-N2XS2Y 1x35 RM/16 12,7/22 kV, adaptér v AJE3 bude RSES 5213,
na svorkách trafa koncovky POLT-24C/1XI-ML-1-13.
Bleskozvod LPS - zachytávacia sústava bude zhotovená s jedným tyčovým zachytávačom
s výškou min. 1,3m.
SO 03 – NNK podzemné vedenie
Výstavba pozemných NN káblov, typ 1-NAYY-J 4x240 v celkovej dĺžke 614 m, dĺžka
trasy uloženia pod povrchom (v zemi) cca 335 m. Montáž 3 ks distribučných káblových skríň
(SR).
Navrhované káble 4x240 v celkovej dĺžke 614 m budú privedené k navrhovaným
káblovým skriniam typ SR (3 ks) a exist. podperným bodom s VRIS (4 ks), z toho káble
samostatne:
 Vývod č.1 s 1-NAYY-J 4x240, vedený v dĺžke trasy cca 70 m na p.b.57 (pripojenie smer
p.b.58).
 Vývod č.2 s 1-NAYY-J 4x240, vedený v dĺžke trasy cca 3 m na p.b.205 (pripojenie
RETILENS).
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Vývod č.3 s 1-NAYY-J 4x240, vedený v dĺžke trasy cca 35 m na p.b.56 (pripojenie smer
p.b.55).
 Vývod č.4 s 1-NAYY-J 4x240, vedený v dĺžke trasy cca 100 m na p.b.207 (pripojenie
smer p.b.208).
 Vývod č.5 s 1-NAYY-J 4x240, vedený v dĺžke trasy cca 205 m do SR č.1 - 2 – 3.
 Vývod č.6 s 1-NAYY-J 4x240, vedený v dĺžke trasy cca 201 m do SR č.3.
Celková dĺžka trasy uloženia pod povrchom (v zemi) bude 335 m.
Kábel bude uložený v hĺbke 70 cm, v pieskovom lôžku hrúbky 15-25 cm, vzájomná
vzdialenosť medzi nimi musí byť min 5 cm (oteplenie). Najmenší polomer ohybu kábla musí byť
min 12-15 x d kábla , (t.j.0,3m pre 4x25, 0,4m pre 4x50, 0,6m pre 4x95, 0,8 m pre 4x150, 1m pre
4x240). V súbehu s VN káblom musí byť ich vzájomná min. vzdialenosť min. 20 cm (30 cm
osovo).
Pre uzemnenie káblových skríň a podperných bodov NNV, bude zhotovený uzemňovač s
páskou FEZN 30/4.
parcelné čísla:

na pozemkoch reg. „C“ parcelné čísla: 840/5, 840/4, 840/1, 839/2, 791/9,
662, 661/8, 661/1, 660/7
na pozemkoch reg. „E“ parcelné čísla: 844, 839, 846, 791/1

ku ktorým má stavebník: na pozemkoch reg. „C“ parcelné čísla: 840/5, 840/4 – vlastnícke
právo na základe LV č. 1869
na pozemkoch reg. „C“ parcelné čísla: 840/1, 839/2, 846, 791/9, a na
pozemkoch reg. „E“ parcelné čísla: 844, 839, 846, 791/1 – schválené
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien na základe uznesenia č.
133/9/2019
zároveň podľa uznesenia č. 132/9/2019 schválené uzatvorenie kúpnej
zmluvy a dohody o prevzatí záväzku časti pozemku z pôvodnej parcely
791/1 o výmere 12 m2
na pozemkoch reg. „C“ parcelné čísla: 662/5, 661/8, 661/1, 660/7 –
súhlas vlastníkov s umiestnením stavby a so zriadením vecného
bremena
katastrálne územie:

Mojmírovce

účel stavby:
charakter stavby:
navrhovateľ:

inžinierska líniová stavba – /SO 01, SO 02, SO 03/
stavba trvalá – /SO 01, SO 02, SO 03/
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v
zastúpení splnomocneným zástupcom G. O. F., s. r. o., Trstín 608, 919
05 Trstín

Pre umiestnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
1. Umiestnenie a architektonické riešenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie stavieb bude definované v stavebnom povolení.
2. Dotknuté orgány, ktoré uplatnili k návrhu podmienky vo svojich stanoviskách:
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2.1 Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie zo dňa
10.04.2019:
- v mieste plánovanej stavby prichádza k styku s káblovými NN vedeniami našej spoločnosti.
Tieto vedenia požadujeme pred začatím zemných prác vytýčiť pracovníkom ZSD. Pri križovaní a
súbehu inžinierskych sietí požadujeme dodržať STN EN 332000-5-52:2012, STN EN 736005 a
$43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z.
- vzdušné 1kV vedenie požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, nenarušiť stabilitu podperných
bodov a celistvosť uzemnenia. Pri prácach v blízkosti 1kV vzdušného vedenia pod napätím
žiadame dodržať min. bezpečnostné vzdialenosti a ustanovenia STN 34 3108 pre zaistenie
bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a i.
- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, 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
 SO 01 - VNK podzemné vedenie:
Pre vyvedenie VN kábla bude slúžiť existujúca transformačná stanica (TS) č. 0047-017. VN
káblová kobka bude nahradená zapuzdreným VN rozvádzačom typu KKT s plynom izolovaným
odpínacím a istiacim poľom. Zapojenie VN rozvádzača:
- Pole č. 1 - existujúci kábel 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x95, 650 m, smer PB č. 1529 (komorový UO)
- Pole č. 2-navrhovaný kábel 3x 22-NA2XS2Y 1x95, 615 m, smer navrhovaná TS
- Pole č. 3 - vývod na 250 KVA transformátor v existujúcej TS 0047-017, FU - ETI 20 A
Projekt konštatuje uloženie a značenie káblov v zmysle platných noriem STN. Projekt neuvažuje s
položením 40 mm chráničky optických vlákien. Pri predložení realizačnej projektovej
dokumentácie požadujeme uvažovať aj s uložením tejto chráničky.
 SO 02 - TS kiosková transformačná stanica
Nová kiosková transformačná stanica s vnútorným ovládaním typu EH6. Umiestnená bude na
dvoch pozemkoch, ktoré budú odkúpené v prospech stavebníka. Pôvodné parcely 791/1 KN-R a
662 KN-C, k. ú. Mojmírovce. Osadený bude VN rozvádzač v konfigurácii KKT:
- Pole č. 1 - navrhovaný kábel 3x 22-NA2XS2Y 1x95, 615 m, smer TS 0047-017/2
- Pole č. 2 - rezerva
- Pole č. 3 - vývod na transformátor, FU - 25A
NN rozvádzač bude s 8 vývodmi.
 SO 03 - NNK podzemné vedenie
Všetky navrhované káble budú typu NAYY 4x240mm2 v celkovej dĺžke 614 m. Budú privedené
k navrhovaným káblovým skriniam typu SR (3ks) a existujúcim podperným bodom VRIS (4ks).
Jednotlivé prepojenia budú vyhotovené v súlade so zmluvou o spolupráci č. 1818400071-ZoS.
- súhlasíme s vydaním stavebného povolenia za rešpektovania tohto stanoviska. Zároveň
požadujeme predložiť realizačnú dokumentáciu vyhotovenú v zmysle zmluvy o spolupráci č.
1818400071-ZoS.
2.2 SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č.
TD/NS/0254/2019/Be zo dňa 28.03.2019:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Sekcia údržby,
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Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dní
pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú
strany 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, podsypú a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na telách. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
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 ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN
EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 51, TPP 609 01, TPP 934 01, TPP 702 12, TPP
704 01, TPP 906 01, TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a $80 Zákona o
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
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2.3 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611911394 zo dňa
24.04.2019:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK 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: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421
0902719875
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. 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.
7. 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.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §
68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť , je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

6

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, 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 sietí,
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a. s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom a. s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky,
zlievsky@zyry.sk, 0907 877907
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. 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 spoločnosť Slovak
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.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné
si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
2.4 Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o., Hlavná 943/12, 951 15
Mojmírovce, vyjadrenie č. HS/85/2018 zo dňa 08.03.2019:
- Navrhované VNK podzemné vedenie:
Na trase navrhovaného VNK podzemného vedenia sú umiestnené siete verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie ako aj domové prípojky – vodovodné a kanalizačné. Výkopové práce
požadujeme vykonávať s maximálnou opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu sietí vodovodného a kanalizačného potrubia vrátane prípojok k domom. V prípade poškodenia,
poškodenie ihneď opraviť a nahlásiť Vodárenskej správcovskej spoločnosti Mojmírovce, s. r. o.
Po odkrytí vodovodných a kanalizačných sietí, vykonať spätný zásyp.
7

- Transformačná stanica - overenie vodovodnej a kanalizačnej siete v mieste návrhu umiestnenia
Na základe preverovania v mieste uloženia stavby - transformačnej stanice nemáme vodovodné
ani kanalizačné siete.
2.5 eustream, a. s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava, vyjadrenie č. 133/2019 zo dňa
07.03.2019:
- stavba nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a. s.
2.6 Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra, záväzné stanovisko
č. KPUNR-2019/7699-2/17417/NIK zo dňa 06.03.2019:
1. stavebník zabezpečí vykonanie archeologického výskumu v súvislosti s predmetnou stavbou
podľa podmienok uvedených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR2018/18714-3/75597/NIK zo dňa 24.09.2018,
2. archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov
zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne
plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
3. v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického
výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v
zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba"), pričom zemina,
vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov,
4. archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a
chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do ich odovzdania,
prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu
nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9
pamiatkového zákona.
2.7 Okresný úrad Nitra, odb. star. o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zl. ŽP,
Štefánikova 69, 949 01 Nitra, stanovisko č. 2019/018722 zo dňa 15.03.2019:
1. Pri vykonávaní terénnych úprav a pri následnej realizácii stavby je potrebné dodržiavať
ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, dôsledne dodržiavať § 3 a § 4 zákona a STN
83 7010 ochrana prírody (ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie),
2. Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii akýchkoľvek stavebných
prác uviaznuť na stavenisku bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo
staveniska.
3. Stavbu vykonávať spôsobom, aby neboli poškodené dreviny nachádzajúce sa v blízkosti
stavby.
4. V prípade, nutnosti výrubu v súvislosti so stavbou, požiadať Obec Mojmírovce o súhlas. O
súhlas žiadať' pred začatím stavebného konania.
2.8 Okresný úrad Nitra, odb. star. o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zl. ŽP /odp.
hosp./, Štefánikova 69, 949 01 Nitra, stanovisko č. OU-NR-OSZP3-2019/018719-02-F32 zo
dňa 15.03.2019:
- k vydaniu územného rozhodnutia nemáme námietky
2.9 Okresný úrad Nitra, odb. star. o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zl. ŽP /št.
vodná správa/, Štefánikova 69, 949 01 Nitra, vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-2019/01871602/F28 zo dňa 04.04.2019:
- Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a platných STN,
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod a pod.),
- ku stavebnému povoleniu je potrebný súhlas tunajšieho úradu podľa § 27 ods. 1 písm. c) – na
trafostanicu.
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2.10 Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova 69, 949 01 Nitra,
vyjadrenie č. OU-NR-OKR-2019/019017/2 zo dňa 15.03.2019:
- z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a
stavebného povolenia na posudzovanú stavbu
2.11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava, súhlas č. ASM – 40 – 492/2019 zo dňa 07.03.2019
- s realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených
podmienok.
- investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a
stavebný úrad.
- spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore
stavby evidované.
2.12 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63
Nitra, záväzné stanovisko č. HZP/A/2019/00918 zo dňa 20.03.2019
- súhlasí s návrhom Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518,
zastúpenej na základe písomného splnomocnenia spoločnosťou G.O.F., s.r.o., Trstín 608, na
územné konanie - umiestnenie stavby „NA_Mojmírovce IBV 14 RD, Grasalkovičova ul. - TS,
VNK, NNK, NNV v k. ú. Mojmírovce.
- z hľadiska ochrany verejného zdravia k umiestneniu predmetnej stavby nemáme pripomienky.
2.13 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, vyjadrenie č.
354/2019 zo dňa 22.03.2019
S riešením PD predmetnej stavby - / zodp. spracovateľ PD Ing. Jozef Otras / súhlasíme, za
dodržania našich podmienok:
- v rámci objektu SO 01 - križovanie navrhovaného zemného VN kábla s cestou III/1660 žiadame
zrealizovať riadeným podtlakom pod cestou v chráničke, ktorá svojou dĺžkou musí siahať pod
celou šírkou cestného telesa tak, ako je to riešené v PD objektu. Riadený podtlak žiadame
zrealizovať v hĺbke min. 2,5 m pod niveletou asfaltovej vozovky cesty. Situovaním montážnych
jám riadeného pretlaku nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu
bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1660. Montážne jamy pretláčania opatriť pažením. Po
zrealizovaní pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa cesty v mieste
montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm.
- v rámci objektu SO 03 - križovanie navrhovaného zemného NN kábla s cestou III/1687, ako aj
celý súbeh NN kábla s cestou žiadame zrealizovať riadeným podtlakom pod cestným telesom v
chráničke tak, ako je to riešené v PD objektu. Riadený podtlak žiadame zrealizovať v hĺbke min.
2,5 m pod niveletou asfaltovej vozovky cesty. Trasovanie riadeného podtlaku NN kábla pozdĺž
cesty III/1687 žiadame až za vonkajšou hranou cestnej priekopy a v hĺbke min. 2,5 m
- situovaním montážnych jám riadeného pretlaku nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného telesa,
ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1687. Montážne jamy pretláčania
opatriť pažením. Po zrealizovaní pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti
telesa cesty v mieste montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm.
- asfaltová vozovka cesty III/1660 a III/1687 nesmie byť stavbou poškodená. Započatie
stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný v
termíne do 5 dní písomne, alebo telefonicky oznámiť správcovi komunikácie ( v zast. Ing. Gabaj,
alebo p. Tupý).
- stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej
príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- o povolenie zásahu do pozemnej komunikácie III/1660 a III/1687 v rámci uvedených objektov je
potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon / požiadať
Okr. úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.
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2.14 Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova
69, 949 01 Nitra, stanovisko č. OU-NR-OCDPK-2019/023800 zo dňa 11.04.2019:
S navrhovaným riešením súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:
- pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v nadväznosti na
vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN.
- počas realizácie stavby žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej
prejazdnej šírky cesty - t. j. asfaltová vozovka a nespevnená krajnica cesty.
- pri realizácii stavby je nutné dodržať všetky podmienky, ktoré sú stanovené vo vyjadrení
Regionálnej správy a údržby ciest, a. s., číslo 354/2019, zo dňa 22.03.2019.
- výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodnenia cestnej komunikácie.
- pred realizáciou stavby je potrebné požiadať OU Nitra, OCDPK v zmysle ustanovenia § 8 ods.
1 zákona č. 135/1961 Zb., o povolenie na zvláštne užívanie ciest III/1660 a III/1687 a v zmysle
ustanovenia § 3 ods. 5, písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o určenie dopravného značenia na
cestách III/1660 a III/1687 počas realizácie stavebných prác.
3. Ďalšie p o d m i e n k y :
3.1 Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení
a telekomunikačných sietí.
3.2 Stavby, ktoré spĺňajú podmienky § 139b ods.1 písm. a) stavebného zákona a budú
jednoduchými stavbami, budú povolené v súlade s § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona formou
ohlásenia príslušnému stavebnému úradu.
3.3 Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované
stavebné konštrukcie, časti a technické zariadenia.
3.4 Splnenie podmienok tohto územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti
o vydanie stavebného povolenia ich zapracovaním do projektu stavby pre stavebné
povolenie a stanoviskami dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie.
3.5 Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia musí byť spracovaná minimálne v
podrobnosti podľa §9 a §13 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, pričom jej neopomenuteľnou súčasťou musí byť aj statika
navrhovanej stavby, statické posúdenie staticky rozhodujúcich konštrukcií a projekt organizácie
výstavby (POV). V projekte organizácie výstavby je potrebné vyznačiť aj dopravné trasy pre
odvoz sutiny, trasy pre prísun materiálu na stavenisko.
3.6 V projekte pre stavebné povolenie musí byť dodržaná objektová skladba stavby podľa tohto
územného rozhodnutia.
3.7 Navrhovateľ je povinný splniť podmienky samostatných rozhodnutí, ktoré vydali dotknuté
orgány a ktoré súvisia s navrhovanou stavbou a najneskôr pri kolaudácii preukázať ich splnenie.
3.8 Pri spracovaní projektu stavby k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a
bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení v správe SPP – distribúcia
a. s., Západoslovenskej distribučnej a. s., Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce,
s. r. o. a Slovak Telekom, a. s.
4. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
- účastníci v konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva
roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Územné rozhodnutie nestratí platnosť, ak v lehote
určenej týmto rozhodnutím bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných
účastníkov územného konania.
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Odôvodnenie
Dňa 26.04.2019 podal navrhovateľ Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava, v zastúpení splnomocneným zástupcom G. O. F., s. r. o., Trstín 608, 919 05
Trstín, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„NA_Mojmírovce IBV 14 RD, GRASALKOVIČOVA, TS, VNK, NNK“
na na pozemkoch reg. „C“ parcelné čísla: 840/5, 840/4, 840/1, 839/2, 791/1, 791/9, 662, 661/8,
661/1, 660/7 a na pozemkoch reg. „E“ parcelné čísla: 844, 839, 846, 791/1, katastrálne územie
Mojmírovce. Stavebný úrad podľa §36 ods. 1 v náväznosti na §38a §90 stavebného zákona
oznámením č. j. 412/1098/2019 zo dňa 03.05.2019 oznámil začatie územného konania o
umiestnení stavby dotknutým orgánom a verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania.
Oznámenie o začatí územného konania bolo dotknutým orgánom štátnej správy
a organizáciám doručené obvyklým spôsobom. Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov
konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu mohli uplatniť 15 pracovných dní od
vyvesenia tohto oznamu, inak sa na ne neprihliadne.
Dňa 11.06.2019 správny orgán vyzval žiadateľa výzvou č. 412/1512/2019 na doplnenie
podania o súhlas vlastníkov pozemkov na ktorých má byť umiestnená líniová stavba. Zároveň
správny orgán dňa 11.06.2019 pod č. 412/1516/2019 konanie prerušil. Počas prerušenia konania
lehoty podľa správneho poriadku neplynú ( § 29 ods. 5 správneho poriadku).
Dňa 29.07.2019 boli stavebnému úradu doplnené chýbajúce súhlasy vlastníkov a správny orgán
pokračoval v prerušenom konaní.
V súlade s §36 ods. 3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v
rovnakej lehote ako účastníci konania.
Účastníci v konaní nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona
predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného umiestnenia
stavby v území a jeho dôsledkov.
Stavebný úrad zistil, že navrhované umiestnenie stavby je v súlade so záväznou i smernou
časťou územného plánu obce Mojmírovce (ÚPN) a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o
životné prostredie. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z.. Dokumentáciu a osadenie k
predloženému návrhu vypracoval odborne spôsobilý projektant: Ing. Jozef Otras, Rastislavice
269 - oprávnená osoba v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.
Stavebný úrad vo výroku rozhodnutia rozhodol o umiestnení stavby v území.
Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie
projektu stavby pre stavebné povolenie a povinnosť splniť podmienky dotknutých orgánov,
ktoré uplatnili vo svojich stanoviskách.
Stanoviská uplatnené v konaní dotknutými orgánmi boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z
nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovú prípravu
stavby.
Podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia boli:
- návrh na vydanie územného rozhodnutia
- kópia z katastrálnej mapy
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- súhlas vlastníkov s výstavbou
- uznesenie č. 132/9/2019
- uznesenie č. 133/9/2019
- výpis z listu vlastnícta č. 1869
- výpis z listu vlastnícta č. 1652
- výpis z listu vlastnícta č. 4265
- plnomocenstvo
- 2 x projektová dokumentácia stavby pre územné konanie
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s. Čulenova 6, Bratislava
- vyjadrenie SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
- vyjadrenie Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o., Hlavná 943/12,
Mojmírovce
- vyjadrenie eustream, a. s., Votrubova 11/A, Bratislava
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, Námestie J. Pavla II. č. 8, Nitra
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosť o ŽP, odd. ochr. prírody a vybraných
zložiek ŽP, Štefánikova 69, Nitra
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosť o ŽP, odd. ochr. prírody a vybraných
zložiek ŽP /odp. hosp./, Štefánikova 69, Nitra
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosť o ŽP, odd. ochr. prírody a vybraných
zložiek ŽP /št. vodná správa/, Štefánikova 69, Nitra
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
- súhlas Ministerstva obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832
47 Bratislava
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
Štefánikova 58, 949 63 Nitra
- vyjadrenie Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
V zmysle pol. 59 písm. a) 2. zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov správny orgán vyrubil za vydanie tohto rozhodnutia základný správny
poplatok vo výške 100,00 €, ktorý bol uhradený do pokladne obce .

Poučenie
Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v
lehote 15 dní odo dna doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad v Mojmírovciach, Nám. sv. Ladislava
931/7, 951 Mojmírovce.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z. z./.

Mgr. Martin P a l k a
starosta obce
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Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – neznámi vlastníci dotknutých pozemkov
a stavieb, ako aj susedných pozemkov a najbližších stavieb, § 26 ods.1 správneho poriadku, § 61
ods. 1 stavebného zákona.
Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania:
1/ Obec Mojmírovce – www.mojmirovce.sk

Vyvesené dňa: ....................................

Zvesené dňa: .........................................

2/ Obec Mojmírovce – úradná tabuľa

Vyvesené dňa: ....................................

Zvesené dňa: .........................................

Doručí sa dotknutým orgánom:
1. Západoslovenská distribučná, a.s. SEZ Sever - Šefkovič, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Okresný úrad Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
odpadové hospodárstvo, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP,
štátna vodná správa, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
9. Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o., Hlavná 943/12, 951 15
Mojmírovce
10. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. SPP – Distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Eustream, a. s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
13. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
14. Okresný úrad Nitra, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
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