
OBEC  MOČENOK 
Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Močenok 

 OcUMOC-192/2021/517 Ing. Eisellová/037 655 2826 15.02.2021 

    

 

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518 

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

v zastúpení spoločnosťou Pro mont ms, s.r.o., IČO 36 282 464 

so sídlom Ul. Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok 

 

Vec  - žiadosť o stavebné povolenie      

___________________________________________________________________________ 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA   

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

v zastúpení spoločnosťou Pro mont ms, s.r.o., IČO 36 282 464, so sídlom Ul. Rokošova I. č. 

232/47, 951 31 Močenok, podala na tunajšom úrade dňa 11.05.2020 žiadosť o stavebné 

povolenie líniovej  stavby:  „Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“, SO 03 

Distribučný NN rozvod na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 878/8, 878/17 katastrálne územie 

Močenok, na pozemku register „E“ parc. č. 1752/200 katastrálne územie Močenok a na 

pozemku register „E“ parc.č. 1752/100 katastrálne územie Močenok. 

 

Na umiestnenie stavby bolo Obcou Močenok vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 

OcUMOC-280/2020/1442 zo dňa 15.04.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným 

dňa 18.05.2020. 

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

(ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými 

orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona 

a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto: 

 

Líniová stavba                      

„Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“ 

SO 03 Distribučný NN rozvod 

 

v rozsahu: 

SO 03 Distribučný NN rozvod  
- demontáž jestvujúceho distribučného vzdušného vedenia,  

- výmena distribučného vzdušného vedenia za nové (medzi stĺpmi č. 333-605), za  

NAFA2X 4x95 mm2, napájané bude z VRIS2K osadenej na PB č. 333, 

- osadenie nových rozpojovacích a istiacich nadzemných skríň VRIS/SPP, 

- nové zemné distribučné vedenie NAVY 4x240 mm2,  

- uzemňovacia sústavu pre nové zemné distribučné vedenie,  

- dopojenie novonavrhovaného zemného distribučného vedenia do novej TS. 
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na Ul. Biskupa Klucha, na pozemkoch register „C“ parc. č. 878/8, 878/17 katastrálne územie 

Močenok vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a na pozemku register „E“ 

parc. č. 1752/200 katastrálne územie Močenok v správe Slovenského pozemkového fondu 

a na pozemku register „E“ parc.č. 1752/100 katastrálne územie Močenok vo vlastníctve Obce 

Močenok, za účelom zabezpečenia kvalitnej dodávky elektrickej energie sa podľa § 66 

stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e. 
 

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Slavomír Vislocký, e4 spol. s.r.o., Vajanského 58, 

921 01 Piešťany. 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Stavba bude umiestnená podľa rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného obcou  

Močenok pod č. OcUMOC-280/2020/1442 zo dňa 15.04.2020 (právoplatné dňa 

18.05.2020). 

 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť  vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia 

o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. 

 

4. Pri uskutočňovaní stavby  je  potrebné  dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti 

práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

 

5. Pri uskutočňovaní   stavby   budú   dodržané   príslušné  ustanovenia  stavebného 

zákona, najmä § 43d až 43i, a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách    na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie a príslušné technické normy. 

 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. 

 

7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, oprávnenou organizáciou. Dodávateľ bude 

oznámený stavebnému úradu pred začatím stavby.  

 

8. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce a dotknutých orgánov  

 

Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení 

inžinierskych sietí v mieste stavby ich správcami.  

Pri stavebných prácach budú križovatky a súbehy vedení riešené podľa ustanovení STN 

736005- Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

K pripojeniu a zasahovaniu do verejných inžinierskych sietí je stavebník povinný 

vyžiadať súhlas ich správcov a prevádzkovateľov. 
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Technická inšpekcia, a.s. 

- Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, 

- Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky 

až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, 

- Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Nitra o každej zmene, 

ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia, 

- Odborné stanovisko k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 

5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. č. 1257/4/2020 zo dňa 06.03.2020 

 

- Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je 

potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 

- 2.1 V technickej správe sú uvedené neplatné predpisy vyhláška č. 374/1990 zb. bola 

nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z., nariadenie vlády č. 510/2001 Z.z. bolo nahradené 

nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. (STA), 

- Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek  bezpečnostných predpisov, ktoré pri 

užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov 

a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 

„Elektrické zariadenie – A/c“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 

508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,  

- uvedená pripomienka a upozornenie nebráni k vydaniu stavebného povolenia, 

- odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1257/4/2020 zo dňa 

06.03.2020. 

 

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra 

- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia stavby: Navrhovaná distribučná trafostanica 

Močenok – SO 03 Distribučný NN rozvod, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 

e4 spol. s.r.o. Ing. Slavomírom Vislockým, 05/2019. Po zrealizovaní stavby žiadame 1 x 

porealizačné zameranie v digitálnej forme. Pozemky budú po ukončení prác uvedené do 

pôvodného stavu. 

- Vyjadrenie č. 132/2019 – Tú zo dňa 25.10.2019 

 

Obec Močenok 

- Súhlasí s realizáciou stavby: „Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok – SO 03 

Distribučný NN rozvod “  za týchto podmienok: 

- Stavba sa bude realizovať podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie. 

- Nakoľko sa práce budú realizovať pri štátnej ceste č. III/1638, kde je veľká premávka áut 

a chodník je vo veľkej miere využívaný obyvateľmi obce, žiadame aby stavebné práce – 

nové distribučné vedenie uložené pod jestvujúcim chodníkom, boli realizované v letných 

mesiacoch júl-august (počas letných prázdnin), ak by sa práce realizovali mimo letných 

prázdnin, žiadame aby termín výstavby bol, čo najkratší max. 30 dní. 

- Spätné úpravy chodníka:  

- pri stavbe príde k vyrezaniu 35cm širokého pásu chodníka, do ktorého bude uložený 

novonavrhovaný zemný kábel. 

- po položení kábla bude výkop zasypaný, zhutnený po vrstvách, zabetónovaný a nakoniec 

zaasfaltovaný, 
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- ak by pri výkope ryhy na položenie kábla sa časť chodníka zrútila, prelomila alebo 

praskla, je potrebná oprava chodníka v zmysle predchádzajúceho bodu, 

- pri realizácii stavby budú opravené časti chodníka, ktoré nie sú vo vyhovujúcom stave tak, 

že sa z chodníka odstráni zničená asfaltová vrstva a následne sa vybuduje nový chodník 

s novým asfaltovým povrchom v celej šírke. 

- záväzné stanovisko č. OcUMOC-483/2020/1328 zo dňa 06.04.2020. 

- záväzné stanovisko č. OcUMOC-483/2020/1329 zo dňa 06.04.2020 

 

Slovenský pozemkový fond 

- súhlasí s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby za týchto podmienok: 

- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného 

rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri 

nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného 

bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného 

vedenia a uloženia stavby, 

- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť 

využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 

náklady, 

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF 

a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF 

previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní 

s dotknutým pozemkom SPF, 

- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými 

nákladovými položkami. 

- stanovisko k stavebnému konaniu „Navrhovaná distribučná stanica Močenok, objekt SO 

03 Distribučný NN rozvod“ č. SPFS66728/2020/RO-17-04 zo dňa 01.04.2020 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné 1 kV káblové vedenia našej spoločnosti, 

ktoré žiadame ešte pred začatím výkopových prác presne vytýčiť, 

- Na základe celkového posúdenia súhlasíme s vydaním stavebného povolenia, 

- 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 môže 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, 

- Vyjadrenie k PD zo dňa 12.03.2020. 

 

Regionálna správa a údržba ciest 

- Riešeným objektom SO 03 dôjde k zásahu do jestvujúceho obecného chodníka, pod 

ktorým bude navrhovaný zemný NN kábel trasovaný. Tento chodník je situovaný 

v súbehu s cestou III/1689, ktorá je v našej správe. Medzi chodníkom a asfaltovou 

vozovkou cesty III/1689 je zelený pás o šírke 1,2m. Ku križovaniu cestného telesa 

III/1689 navrhovaným nn káblovým rozvodom nedôjde. 

- S riešením predloženej PD objektu SO 03 - /zodpovedný spracovateľ PD Ing. Slavomír 

Vislocký/ súhlasíme, 

- Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty, 

ani v cestnej priekope. Asfaltová vozovka cesty III/1689 nesmie byť stavbou porušená. 
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- 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. 

- Vyjadrenie č. 1950/2019 zo dňa 03.12.2019 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Nitre 

- súhlasí bez pripomienok, 

- stanovisko č. ORHZ – NR2-2020/000201-002 zo dňa 06.03.2020 

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre 

- vydáva záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii a určuje nasledovné podmienky: 

- reálny termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždňovým predstihom na Krajský pamiatkový úrad Nitra 

a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej 

archeologickej lokality, 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov 

stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné podklady pre vykonanie obhliadky. 

Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra 

určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického 

výskumu, 

- v prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález 

najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález 

ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia,  

- do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 

záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 

a odcudzeniu, 

- archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu, 

- záväzné stanovisko č. KPUNR-2019/24294-2/91032/GRO zo dňa 06.11.2019. 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali 

- súhlasí za podmienky: 

- investor požiada príslušný cestný správny orgán v dostatočnom predstihu pred realizáciou 

stavby o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie prenosného dopravného 

značenia resp. uzávierku cesty, pokiaľ si to charakter stavebných prác bude vyžadovať,  

- ODI si vyradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, 

ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem, 

- stanovisko č. ORPZ-SA-OPDP52-17-003/2020 zo dňa 06.03.2020. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia 

- súhlasí s vydaním stavebného povolenia, 

- záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2019/008316-2 zo dňa 31.10.2019. 

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor 

- Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán štátnej správy 

v Rozhodnutí č. OU-SA-PLO-2020/004494-2 odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo 

pre účel výstavby „Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok – SO 01 Trafostanica“ 
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- Dodržať všetky podmienky uložené v rozhodnutí č. OU-SA-PLO-2020/004494-2 zo dňa 

30.06.2020, právoplatné dňa 23.07.2020. 

- Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo č. OU-SA-PLO-2020/004494-2 

zo dňa 30.06.2020. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH) 

- súhlasí a žiada investora, aby pri výstavbe zabezpečil dodržanie ustanovení zákona 

o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy. 

- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/008155-2 zo dňa 24.10.2019. 

  

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK) 

- súhlasí za dodržania podmienok: 

- s realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným 

druhom podľa § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny, 

- podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť 

dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo 

k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí, 

- na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný 

súhlas Obce Močenok v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny, 

- upozornenie pre investora: 

- chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pre realizácii akýchkoľvek 

stavebných prácach uviaznuť bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné uviesť mimo 

staveniska, 

- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/002064-002 zo dňa 20.02.2020 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (podľa § 28 zák. č. 364/2004 Z.z. 

o vodách) 

- z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou PD súhlasí  za podmienok: 

- stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú 

vypracoval Stanislav Dubrovay v auguste 2019, 

- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/002079-002 zo dňa 20.02.2020 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

- stavba „Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“ sa nedotýka záujmov ochrany 

ciest II. a II. triedy v okrese Šaľa, 

- stavba bude realizovaná v intraviláne, mimo cestné teleso a bez zásahu do neho, 

- cestný orgán nemá námietky proti realizácii stavby, 

- stanovisko č. OU-SA-OCDPK/2020/002096-002 zo dňa 19.02.2020. 

 

Hydromeliorácie, štátny podnik 

- po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov oznamujeme, 

že na jednotlivých parcelách a v záujmovom území stavebných objektov plánovanej 

stavby Navrhovaná distribučná trafostanica sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné 

zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p.: 

- časť parcely č.1760/65 sa nachádza v záumovom území vodnej stavby „ZP Hájske – 

Sládečkovce I/1“ (evid.č. 5206 190), ktorá bola daná do užívania v r. 1992 s celkovou 

výmerou 510 ha, na p.č. 1760/65 sa podzemné závlahové potrubie nenachádza, 

- na ostatných parcelách – p.č. 1766/7, 1766/6, 1760/61, 1760/62, 1760/63, 1760/64 k.ú. 

Močenok, neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 
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- v záujmovom území neevidujeme žiadne hydromeliorčné zariadenia v správe 

Hydromeliorácie, š.p., 

- SO 03 Distribučný NN rozvod – v trase neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia, 

- Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Navrhovaná distribučná 

trafostanica Močenok“ na parcelách č. 1760/65, 1766/7, 1766/6, 1760/61, 1760/61, 

1760/63, 1760/64 v k.ú. Močenok, 

- Vyjadrenie č. 857-2/120/2020 zo dňa 18.02.2020. 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 

- vyjadrenie ZsVS, a.s. k PD „Novonavrhovaná distribučná trafostanica Močenok“ SO 01 – 

Trafostanica, SO 02 – VN prípojka, SO 03 – Distribučný NN rozvod: 

- v záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete (verejný vodovod 

a verejná kanalizácia) v prevádzke ZsVS, a.s. OZ Nitra, 

- pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete 

príslušnými správcami, IS vytýčime na základe objednávky, 

- ZsVS, a.s. OZ Nitra požaduje dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu (min. 1,5 

metra pri dimenzií potrubia do 500mm a min. 2,5 metra pri dimenzií potrubia nad 500mm 

od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany) v zmysle § 

19 Zákona č. 442/2002 Z.z. 

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5 v pásme ochrany je zakázané: 

- Vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, 

ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, 

- Vysádzať trvalé porasty,  

- Umiestňovať skládky, 

- Vykonávať terénne úpravy, 

- K zemným prácam v ochrannom pásme IS žiadame prizvať odborných pracovníkov OZ 

Nitra, v ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop, 

- Pri súbehu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové podľa STN EN 752, STN EN 805, 

vrátane STN 73 6005, zároveň dodržať ochranné pásmo IS podľa § 19 zákona č. 442/2002 

Z.z. 

- Použité chráničky musia byť farebne odlíšené od vodovodného potrubia v zmysle platnej 

legislatívy, 

- vyjadrenie č. 87979 zo dňa 27.11.2019. 

 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 

- SPP-distribúcia, a.s., Bratislava súhlasí s umiestnením stavby za dodržania   nasledujúcich 

podmienok: 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky,  

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky, 

alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení počas realizácie stavby 

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, 
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- 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, stavebník je 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 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 trasu plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

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

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

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

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

- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 

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

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

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

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

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,  702 12, 906 01, 

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

ich ochranných pásiem a/alebo bezpečnostných pásiem, 

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

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01. 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 

zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 

porasty a pod., 

- treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom – ochranné 

a bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01), 

- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0079/2020/Šč zo 

dňa 19.02.2020  

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava 

- v mieste stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) 

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

- stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou stanoviska, zároveň je stavebník povinný rešpektovať 

nasledovné: 

- 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, 

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení č. 6612028421 

zo dňa 07.10.2020, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu 
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žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému 

polygónu alebo ak si stavebník nesplní, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

nezodpovedá polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,  

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre 

ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do 

ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred vypracovaním projektovej dokumentácie 

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 

ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sietí,  

- 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,  

- v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 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 ST o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení,  

- v prípade ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je 

vo vlastníctve Slovak Tekekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú 

sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma, 

- nedodržanie 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 

na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že sa v záujmovom území môžu nachádzať 

zariadenie iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, 

televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení, 

- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. na základe objednávky, 

- 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, 

- stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

- dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 6612028421 zo dňa 07.10.2020. 

 

Ministerstvo obrany SR 

- súhlasí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, 

zvýšenie objektov, rozsah a pod.), 

- spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú 

v priestore stavby evidované, 

- vyjadrenie č. ASM – 40 – 2431/2019 zo dňa 17.10.2019. 

 

Kabel TV, spol. s.r.o. Močenok 
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- v mieste stavby nedôjde k styku s podzemnými vedeniami. 

- žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 

zariadenia  je povinný  vykonať všetky  objektívne účinné opatrenia tým, že splní 

podmienky, určené vo vyjadrení k PD zo dňa 06.03.2020: 

- pred začatím prác vytýčenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu. 

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý 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 zariadenia od vyznačenej polohy. 

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné zariadenie 

(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 

zariadenia. 

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a 

poškodeniu. 

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 0905 390 271. 

- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na rozvodnú sieť Kabel TV, spol. 

s.r.o. Močenok, vyžiadajte si určenie bodu napojenia na adrese: Sv. Gorazda 631/84, 

Močenok, 

- podmienky ochrany TKZ budú určené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. č. 

0908/708 424. 

- oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dôvodu kontroly 

káblových rozvodov. 

- stavebník je povinný dodržať ostatné podmienky vyjadrenia Kabel TV, spol. s r.o. zo dňa 

06.03.2020. 

 

9. Stavebník oznámi na tunajší úrad termín začatia stavby.  

10. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „ Stavba povolená“. 

11. Na uskutočnenie stavby  možno použiť  iba  stavebný výrobok, ktorý  je podľa  

osobitných predpisov vhodný na  použitie na stavbe na  zamýšľaný účel.  

12. Stavebník  je  povinný  od prvého dňa prípravných prác až do skončenia  stavebných 

prác viesť  stavebný   denník    a    zabezpečovať    vyhlásenia   výrobcu   o   zhode    

výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na 

stavenisku. 

13. Dokončenú stavbu,  prípadne  jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať 

len na základe kolaudačného   rozhodnutia.  Ku   kolaudácii   stavby   je   potrebné    

predložiť doklady  v  súlade  s Vyhláškou   č.  453/2000  Z.z.,   ktorou    sa    

vykonávajú     niektoré ustanovenia   stavebného   zákona,   doklady   o   overení  

vhodných stavebných výrobkov a zdokladovať splnenie podmienok tohto stavebného 

povolenia a zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých stavbou v prospech 

stavebníka. 

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných  

pozemkov (ich poľnohospodárske obrábanie) a stavieb, a aby vykonávanými prácami  

nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník 

povinný odstrániť na vlastné náklady. 

15. Stavebník všetky  podmienky,  za ktorých  je stavba povolená,  je povinný  plniť  

a po  doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť 

zaväzuje. 
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V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.  

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia. 

 

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť 

ak sa so stavbou začne v tejto lehote. 

Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ  stavebné   povolenie nenadobudne  právoplatnosť  /§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb./. 

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov 

konania. 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 11.05.2020 podala Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Pro mont ms, s.r.o., IČO 36 

282 464, so sídlom Ul. Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok na tunajšom úrade žiadosť o 

stavebné povolenie líniovej  stavby:  „Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“, SO 

03 Distribučný NN rozvod na pozemkoch register „C“ parc. č. 878/8, 878/17 a na 

pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1752/100 a 17852/200 katastrálne územie Močenok.  

 

Oznámením, verejnou vyhláškou č. OcUMOC-539/2020/1760 zo dňa 13.05.2020 oznámil 

tunajší úrad začatie stavebného konania a pretože stavebnému úradu boli dobre známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 

stavby, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a pretože ústne pojednávanie 

a  miestne zisťovanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, výnimočného stavu 

alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 nebolo nevyhnutné pre posúdenie 

navrhovanej stavby upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci 

konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia. 

 

Nakoľko neboli predložené všetky doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia, 

stavebný úrad dňa 01.06.2020 vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a konanie prerušil.  

Dokladová časť bola naposledy doplnená dňa 15.02.2021. 

 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk 

uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením, ani budúcim 

užívaním stavby, nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené 

práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Dokumentácia  stavby spĺňa  požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

Stavebník ku žiadosti predložil a doplnil doklady v zmysle § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

 

Stavebný úrad povolil stavbu: „Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“, SO 03 

Distribučný NN rozvod na základe predloženej projektovej dokumentácie a kladných 

stanovísk dotknutých orgánov: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., OR HaZZ v Nitre, 

Okresný úrad Šaľa, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Technická inšpekcia, a.s., 

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Obec Močenok, Okresné riaditeľstvo policajného 
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zboru v Šali, Hydromeliorácie š.p., Ministerstvo obrany SR a vyjadrení správcov podzemných 

vedení inžinierskych sietí, ktoré boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

 

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

Poučenie: 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení 

neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie 

v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.   

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.  

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra – Odbor výstavby a bytovej politiky. 

 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

                      PaedDr. Roman URBÁNIK 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

Príloha pre stavebníka: 

overená projektová dokumentácia 

štítok „STAVBA POVOLENÁ“ 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa 

§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a musí byť vyvesené po dobu  15 dní na úradnej tabuli obce a iným spôsobom 

v mieste obvyklým. Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje posledný 

(15.) deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.  

 

 

Vyvesené dňa:……………………………       Zvesené dňa: ……………………………… 

 

 

 

         ........................................................................ 

                                pečiatka a podpis 

 

Rozhodnutie sa doručí : 

účastníkom konania verejnou vyhláškou 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení Pro 

mont ms, s.r.o., Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok 

2. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Nám. J.Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
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5. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich. 

Dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ p.č. 2807/1 k.ú. Horná Kráľová, p.č. 1760/66, 

870/14, 870/22, 870/23, 880/11, 880/2, 880/3, 880/6, 880/4, 880/5, 881/2, 881/3, 

881/11,  kat. územie Močenok a parc. reg „E“ 1772 kat. územie Močenok 

- RB MONT, s.r.o., Ľ. Štúra č. 1570, 951 31 Močenok 

- Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

- Mário Rábek, Biskupa Klucha č. 18/28, 951 31 Močenok 

- Beata Rábeková, Biskupa Klucha č. 18/28, 951 31 Močenok 

- Štefan Benčík, Hlavná č. 740/1, 951 32 Horná Kráľová 

- Alžbeta Benčíková. Hlavná č. 740/1, 951 32 Horná Kráľová 

- Jaroslava Lenčéšová, Biskupa klucha č. 22/32, 951 31 Močenok 

- Patrik Vereš, A. Hlinku č. 480/5, 951 31 Močenok 

- Mgr. Zuzana Verešová, Švábska č. 1457/28, 951 31 Močenok 

- Ing. Peter Bicek, Biskupa Klucha č. 26/36, 951 31 Močenok 

- Gabriela Biceková, Biskupa Klucha č. 26/36, 951 31 Močenok 

 

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní 

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní  

 

dotknutým orgánom jednotlivo 

6. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 

7. Technická inšpekcia, Mostná 66, 949 01 Nitra 

8. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

10. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 

927 01 Šaľa 

11. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

12. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ul. 147, 949 65 Nitra 

13. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný 

inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa 

14. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

15. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

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

17. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava 

18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 

Nitra 

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

20. ORANGE Slovensko, a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

21. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok 

22. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok 

 

ostatní 

23. Ing. Slavomír Vislocký, s.r.o., Vajanského č. 58, 921 01 Piešťany 

na vedomie 

24. Pro mont ms, s.r.o., Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok 

k spisu 

 

 

 

http://www.mocenok.sk/

