
 

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

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

 OcUMOC-808/2021/2582 Ing.Eisellová/037 655 2826 15.07.2021 

    

 

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518 

so sídlom Ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 

Vec 

-Rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Močenok, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

“stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na 

rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 21.04.2021 podala: Spoločnosť Západoslovenská 

distribučná, a.s., IČO 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), 

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny 

poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona 

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 

 

NA_Močenok, VN 1031, VNk 

 

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch v extraviláne obce na pozemkoch parc. č.:   7630/2, 

6911/4, 6895/1 – KN register „C“ a na pozemkoch parc. č.: 7628, 7632, 7616/400, 7631, 

7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 

7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 

6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 

6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 

6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 

6832, 6831, 6829, 6828 – KN register „E“ katastrálne územie Močenok, za účelom zlepšenia 

spoľahlivosti dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve 

a kvalite. 

 

Popis stavby: 

Stavebné objekty: 

SO 01 – VN podzemné vedenie s UOK 

a) Navrhované VN podzemné vedenie s UOK – typ VN kábla: 3 x NA2XS(F)2Y 

1x240mm
2
 

Výstavba podzemného vedenia, ktoré nahradí demontovanú časť VN nadzemného vedenia č. 

1031 medzi podpernými bodmi č. 174 až č. 191. Podperné body č. 173 až č. 190 budú 
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demontované. Navrhované podzemné vedenie bude zrealizované káblami typu 3 x 

NA2XS(F)2Y 1 x 240. VN podzemné vedenie bude vedené od navrhovaného dvojitého 

betónového stožiara č. 191 po vymenený betónový stožiar č. 1052. Celá trasa vedenia bude 

umiestnená mimo zastavaného územia obce. 

Celková dĺžka trasy cca 2650m 

 

SO 02 – VN nadzemné vedenie s SOK 

a) Rekonštrukcia VN nadzemného vedenia s SOK č. 1031 – typ vodiča VN: 3x 72-

AL1/11-ST1A 

Rieši rekonštrukciu VN nadzemného vedenia s SOK č. 1031. Pri rekonštrukcii VN 

nadzemného vedenia č. 1031 budú vymenené podperné body od oceľového priehradového 

stožiara č. 174 po jednoduchý betónový stožiar č. 1052. Na nový jednoduchý betónový stožiar 

č. 1052 sa namontuje zvislý úsekový odpínač s obmedzovačmi prepätia. Rekonštruovaná časť 

VN vedenia č. 1031 bude vyhotovená novými vodičmi 3 x 72-AL1/11-ST1A. Na nové 

podperné body bude umiestnený samonosný optický kábel. 

Dĺžka trasy cca 1750m  

 

b) Demontáž VN nadzemného vedenia s SOK č. 1031 – typ vodiča VN: 22-3xAlFe 

70/11 

Rieši demontáž časti VN nadzemného vedenia s SOK č. 1031. V rámci tohto stavebného 

objektu bude demontovaná časť nadzemného vedenia od podperného bodu č. 173 po č. 190 

vrátane. Podperné body č. 173 až č. 190 sú vyhotovené ako jednoduché betónové stožiare. 

Demontovaný úsek je vyhotovený vodičmi 3 x ALFe 70/11. Počas demontáže bude 

odstránený všetok konštrukčný materiál a základy stožiarov a somonosný optický kábel. 

Dĺžka demontovaného úseku VN vedenia je cca 1970m. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ustanovením § 39 a 39a 

stavebného zákona a ustanovením § 4 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky: 

 

1. Architektonické, urbanistické a technické: 

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Močenok, v súlade so situáciou 

umiestnenia vypracovanou Ing. Romanom Danócim, 0863 * A2 autorizovaným stavebným 

inžinierom. 

 

Právo k pozemkom, na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby: 

Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

 

Priestorové a výškové umiestnenie objektu: 

Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v extraviláne mimo zastavaného 

územia obce vo výkope a bude vedená pred oplotením Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, bude križovať cestu III/1689, ďalej bude vedená paralelne popri ceste III/1689 za 

priekopou na okraji poľa a lesným porastom, potom bude znovu križovať cestu III/1689 

a pokračovať poľnohospodárskymi pozemkami, trasa výkopu bude ukončená pri asfaltovej 

poľnej ceste tesne pri navrhovanom betónovom stožiari. Pri rekonštrukcii VN nadzemného 

vedenia č. 1031 budú vymenené podperné body od oceľového priehradového stožiara č. 174 

po jednoduchý betónový stožiar č. 1052. Rekonštruovaná časť VN vedenia č. 1031 bude 

vyhotovená novými vodičmi 3 x 72-AL1/11-ST1A. Na nové podperné body bude umiestnený 

samonosný optický kábel. V rámci demontáže bude demontovaná časť nadzemného vedenia 
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od podperného bodu č. 173 po č. 190 vrátane. Počas demontáže bude odstránený všetok 

konštrukčný materiál a základy stožiarov a somonosný optický kábel. 

 

2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 

Stavba bude uskutočnená s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste 

stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 a požiadavky ich správcov. Pri súbehoch 

a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné 

pásma vedení v zmysle STN. 

 

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

- v mieste plánovanej stavby neprichádza k styku s káblovými vedeniami našej spoločnosti,  

- rešpektovať vzdušné 1kV vedenie, 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., 

- dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaného 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, 

- k projektu elektrickej prípojky: 

- pred realizáciou požadujeme predložiť realizačnú projektovú dokumentáciu na 

odsúhlasenie. V projektovej dokumentácii navyše požadujeme opraviť prierezy vodičov 

po rekonštrukcii VN vzdušného vedenia (rekonštruovať na prierez AlFe 3x70) a doplniť 

detaily montáže úsekových vypínačov. 

- súhlasíme s vydaním stavebného povolenia za rešpektovania tohto stanoviska, 

- dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia zo dňa 26.11.2020. 

 

Obec Močenok 

- súhlasí s umiestnením stavby „NA_Močenok, VN 10312, VNk“, 

- záväzné stanovisko č. OcUMOC-21/2020/3874 zo dňa 12.10.2020. 

 

Ministerstvo obrany SR 

- nemá pripomienky a súhlasí s realizáciou stavby. 

- všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. 

- vyjadrenie č. ASM – 41 – 2353/2020 zo dňa 12.10.2020. 

 

eusteam, a.s.  

- NA_Močenok, VN 1031, VNk podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje 

do  ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eusteam, a.s. 

- Vyjadrenie č. GIS a ITIS 239/2020 zo dňa 13.10.2020 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 

- v záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke 

(ďalej IS) rozvodné a prívodné potrubie verejného vodovodu obce Močenok 

a diaľkovodné vodovodné potrubie OC DN 700 v správe ZsVS, a.s. Nitra – Útvar 

prevádzky diaľkových vodovodov, (ďalej IS) 

- pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme existujúce IS vytýčiť odbornými 

pracovníkmi OZ Nitra a Útvaru prevádzky diaľkových vodovodov, na základe 
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objednávky podanej stavebníkom za odplatu, (kontaktná osoba pre ZsVS, a.s. OZ Nitra – 

p. Igor Filo č. tel. 0903/406638, kontaktná osoba ZsVS, a.s. Nitra . p. Gabriela Bánociová 

č.tel. 0911/044573), 

- jestvujúce diaľkové vodovodné potrubie má nadregionálny význam, 

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

Nitra. V ochrannom pásme požadujeme realizovať ručný výkop, 

- útvar prevádzky diaľkových vodovodov súhlasí  s výstavbou po dodržaní nasledovných 

podmienok: 

- dodržať ochranné pásmo minimálne 7 metrov na obe strany od okraja potrubia, 

- uvedené ochranné pásmo musí byť kedykoľvek prístupné kvôli údržbe a možným prácam 

vykonávaným na jestvujúcom potrubí, 

- pri realizácii zemných prác v ochrannom pásme diaľkového vodovodného potrubia, 

žiadame prizvať zástupcu prevádzky diaľkových vodovodov v Jelke (vedúci VPS Jelka 

Ing. Oľga Vargová, kontakt 0902/957 680), 

- počas stavebných prác obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad 

diaľkovodným vodovodným potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo 

manipulačných prác v ochrannom pásme, je potrebné navrhnúť ochranu vodovodu 

uložením betónových panelov nad potrubím, 

- zákres o priebehu IS v predloženej situácii je len informatívny, 

- v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 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, 

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

legislatívy, 

- žiadame byť prizvaný k odovzdaniu staveniska, 

-   vyjadrenie č. 81683/2020 zo dňa 29.10.2020. 

 

TRANSPETROL, a.s. 

-   predmetná stavba nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich 

záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky, 

-   vyjadrenie zo dňa 14.10.2020 

 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 

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

nasledujúcich podmienok: 

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie konštatujeme, že umiestnenie stavby 

nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

- dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“), 

stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

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

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- ak pri zemných prácach príde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, e-mail: 

ivan.hybela@spp-distribucia.sk)na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly 

bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
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- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- 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, 

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

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť 

k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

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

zariadení podať podnet na Slovenskú odchodnú 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 k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia, 

- stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete 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 

vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme, 

- dodržať ostatné podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia č. TD/NS/0490/2020/Pe zo dňa 

26.10.2020. 

 

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

- na dotknutom území uvedenom v žiadosti v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody 

a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do 

osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. 

V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny.  

- s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „NA_Močenok, VN 

1030, VNk“ súhlasíme s nasledovnými podmienkami: 

- plánované inžinierske siete nesmú byť v konflikte s vedenými drevinami. V opačnom 

prípade je potrebné opatriť všetky IS pevnou geotextíliou proti prerastaniu koreňov alebo 

ich uložiť do pevnej chráničky, 

- živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo 

iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného 

úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových 

rýh alebo zásypom žiadame tieto prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné 

miesto v okolí, 

- podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2006 Z.z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať 

odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, 

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29), 

- za hranicami zastavaného územie (extravilán) sa výrub drevín mimo les (krovín 

a stromov) môže vykonať len na základe právoplatného a v čase nadobudnutia 

právoplatnosti stavebného povolenia aj právne účinného rozhodnutia povoľujúceho 

orgánu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie a to 

v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (od 1.10. do 31.03. v kalendárnom roku), 

- pri realizácii prác nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) 

rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny 

nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo 

zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod), 
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- u prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržiavať STN 837010 a Arboristický 

štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5m od 

okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, 

aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne 

spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín – viď. Kap. 4.2.4. 

a 4.2.41 STN 83 7010: 

- hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných 

prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie viesť bližšie 

ako 2,5m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3cm. 

Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezané miesta zahladia a ošetria. 

- Ochranné opatrenia: V závislosti od  straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, 

prípadne vykonať vyrovnávací rez koruny. Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri 

stavebných úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je 

vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné 

ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov. Ak strom rastie v nespevnenom teréne, 

môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pre zamýšľaným výkopom vybudovať 

koreňová clona. Hĺbka koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 

40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. 

Dbá sa na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony. 

- Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad: Na výrub existujúcich drevín 

rastúcich mimo les, v súvislosti so stavbou, sa vyžaduje súhlas (rozhodnutie) Okresného 

úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie (v extraviláne obcí) v súlade s § 47 

ods. 3, 4 a 5 zákona o ochrane prírody a krajiny a § 17 vyhlášky MŽP SRč. 24/2003, 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/006959-002 zo dňa 13.10.2021. 

 

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

- s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „NA_Močenok, VN 1031, VNk“, na 

pozemkoch v k.ú. Močenok, investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 

47 Bratislava súhlasíme bez pripomienok. 

- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/006824 zo dňa 09.10.2020. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) 

- z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou 

súhlasíme za nasledovných podmienok: 

- pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií. (Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho 

pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej 

kanalizácii do priemeru 500mm a 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad 

500 mm.) 

- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/006936-002 zo dňa 23.10.2020. 

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre 

- Vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného 

archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje písomné ohlásenie reálneho termínu 

začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom 

Krajskému pamiatkovému úradu Nitra. 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov 

stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie 
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obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, 

Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania 

záchranného archeologického výskumu na území stavby. 

- V prípade 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 (ďalej KPÚ) a nález ponechá bezo 

zmeny až do obhliadky KPÚ 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 nálezových súvislostí iba oprávnená 

osoba metódami archeologického výskumu. 

- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov 

súvisiacich s ohlásením a ochranou  nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového 

zákona.  

- Záväzné stanovisko č. KPUNR-2020/21094-2/86728/GRO zo dňa 26.10.2020. 

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 

- S riešením predloženej opravenej PD stavby súhlasíme, za dodržania podmienok: 

- Trasovanie zemného VN kábla pozdĺž celého súbehu s cestou III/1689 realizovať 

v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný 

zákon/ v znení neskorších predpisov o ochrannom pásme cesty III. triedy a § 15 

vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. k cestnému zákonu. VN kábel trasovať mimo 

zákonom deklarovaného koridoru ochranného pásma cesty III. triedy, 

- V rámci križovania zemného VN kábla s cestou v našej správe žiadame rešpektovať § 20 

ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb. k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

/cestný zákon/ -t.j. križovanie VN kábla s cestou žiadame zrealizovať kolmo na pozdĺžnu 

os cesty výhradne podtláčaním pod cestou v chráničke ktorá svojou dĺžkou musí siahať 

pod celou šírkou cestného telesa – ako aj cestného ochranného pásma. V rámci 

pretláčania VN káblov žiadame rešpektovať § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách /cestný zákon/. Pretláčanie VN káblov žiadame realizovať 

v hĺbke min. 2,0m pod niveletou, resp. dnom cestných priekop –ta, ako je to riešené 

v opravenej PD. Nová asfaltová vozovka cesty III/1689 nesmie byť stavbou poškodená. 

Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je 

stavebník povinný v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Gabaj, 

alebo p. Matušík). 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/1689 – (riadené 

pretlaky) v rámci uvedenej stavby je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ požiadať Okr. úrad Nitra, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií. 

- vyjadrenie č. 231/2021 zo dňa 05.03.2021. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre 

- predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim 

ochranu verejného zdravia, 

- stanovisko č. HZP/A/2020/04515 zo dňa 22.10.2020. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Nitre 

- k projektovej dokumentácii nemáme pripomienky, 



8 
 

- stanovisko č. ORHZ – NR2-2020/001189-002 zo dňa 28.10.2020. 

 

Orange Slovensko a.s. 

- v mieste stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., 

- vyjadrenie č. BA-3858/2020 zo dňa 20.11.2020. 

 

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, 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 

porušeniu, 

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení č. 6612028232 

zo dňa 07.10.2020, 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, 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 samostatnej objednávky, 
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- 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. 6612028232 zo dňa 07.10.2020. 

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor 

- pri realizácii dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy (§ 18 zákona a§ 17 ods. 

1 a 6 písm. a). 

- správny orgán súhlasí s dočasným záberom do 1 roka za podmienok: 

- pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je 

žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), 

v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej 

pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. 

- Súčasťou žiadosti sú: 

- Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, 

- Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, 

- Ďalej podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona: „Na nepoľnohospodárske účely možno 

použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej 

pôdy, ktoré vydá orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy“, 

- Investor, ešte pred vydaním stavebného povolenia podá žiadosť o odňatie 

poľnohospodárskej pôdy na Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, priloží prílohy 

v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 zákona a potvrdenie od podniku Hydromeliorácie, š.p. 

Bratislava o existencii hydromelioračných zariadení na dotknutom pozemku, 

- Správny orgán následne vydá rozhodnutie o odňatí PP, v ktorom ustanoví podmienky 

odňatia PP. Toto právoplatné rozhodnutie bude, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 

zákona, podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri 

nehnuteľností, 

- Pokiaľ pri výstavbe dôjde k ďalšiemu záberu poľnohospodárskej pôdy mimo vyššie 

uvedených pozemkov, upozorňujeme stavebníka, že musí postupovať podľa § 17 zákona 

č. 220/2004 Z.z. v opačnom prípade sa dopustí správneho deliktu podľa § 26 zákona č. 

220/2004 Z.z. 

- Záväzné stanovisko č. OU-SA-PLO-2020/006924-002 zo dňa 23.10.2020 

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor 

- Ak stavebnými resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky je potrebné 

pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva 

o dočasné resp. trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa podľa § 5 ods. 1) 

zákona o lesoch. 

- V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50m od hranice lesného pozemku je 

potrebné požiadať o súhlasné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva v zmysle § 10 ods. 2) zákona o lesoch. 

- Toto súhlasné záväzné stanovisko nenahradzuje rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom 

vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa. 

- Záväzné stanovisko č. OU-SA-PLO-2020/006930-002 zo dňa 12.10.2020 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

- stavba NA_Močenok, VNK 1031, VNk sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v 

okrese Šaľa, konkrétne cesty č. III/1689, 

- v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) a ust. vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah 

do telesa cesty (zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou - 
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ukladanie vedení resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je 

potrebné povolenie cestného správneho orgánu. 

- o predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 2 

mesiace) pred realizáciou zvláštneho užívania/realizáciou stavby, až po vydaní povolenia 

na predmetnú stavbu stavebným úradom, tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu 

cesty, t. j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, toto 

stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolenie zvláštneho užívania predmetnej cesty, 

- tiež je potrebné požiadať súčasne aj o určenie dočasného dopravného značenia pri 

realizácii prác tohto rozsahu pri predmetných štátnych cestách pre zabezpečenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

- rozkopanie vozoviek štátnych ciest (zárezy, výrezy, rozkopanie konštrukcie cesty a pod.) 

nie je povolené, všetky trasy realizovať v priľahlých zelených pásoch pri štátnych 

cestách, 

- podľa priloženej projektovej dokumentácie sa vedenie bude ukladať mimo ochranné 

pásmo cesty č. III/1689 vo vzdialenosti 20m od osi cesty. Táto deklarovaná vzdialenosť 

musí byť dodržaná, 

- v čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej 

údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme 

stavebných prác predmetnej stavby, 

- s ú h l a s í m e  s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, 

- vyjadrenie č. OU-SA-OCDPK/2021/003308-S zo dňa 12.05.2021. 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát  

- žiadateľ požiada príslušný cestný správny orgánu o povolenie zvláštneho užívania cesty 

č. III/1689 v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou zvláštneho 

užívania/realizáciou stavby, 

- vyjadrenie do zápisnice pri ústnom pojednávaní zo dňa 26.05.2021. 

 

Spolok urbárov a želiarov, pozemkové spoločenstvo Močenok 

- pri demontáži nadzemného vedenia žiadateľ zabezpečí čistotu pozemkov dotknutých 

stavbou – vstupovať na pozemky v suchom počasí, aby sa zabránilo vzniku koľají, všetky 

dotknuté pozemky je potrebné dať po realizácii do pôvodného stavu, 

- vyjadrenie do zápisnice pri ústnom pojednávaní zo dňa 26.05.2021. 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik  

- stavbou by mali byť dotknuté parcely k.ú. Močenok, KN-E 7628 LV 6289. Uvedené 

parcely nie sú v správe ani v obhospodarovaní Lesov SR, š.p., OZ Topoľčianky, preto nie 

je v našej kompetencii poskytnúť vyjadrenie k uvedeným pozemkom.  

- Vašu žiadosť o vyjadrenie adresujte urbariátu Močenok, ktorý uvedené pozemky 

obhospodaruje. 

- vyjadrenie č. 9365/140/21 zo dňa 18.03.2021. 

 

V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené. 

Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do pripomienok rozhodnutia. 
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Upozornenie: 

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 

stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť. 

 

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre 

právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania. 

 

 

Odôvodnenie 
 

Dňa 24.04.2021 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie 

vyššie uvedenej stavby. 

 

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ustanovení § 34 stavebného zákona, 

v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom 

príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov 

a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím 

priamo dotknuté. 

 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania 

a dotknutým orgánom a organizáciám. 

 

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania 

v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu 

súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.05.2021, 

o výsledku ktorého bol spísaný záznam.  

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 

a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. 

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli 

prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 

a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 

a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul 

do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby. 

 

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ustanovenia § 37 

stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné 

prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie 

a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. 

 

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení 

dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej 

stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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, 951 31 Močenok.  

Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).   

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. 

 

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

 

 

       …………………………………………… 

                            pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

                      PaedDr. Roman Urbánik 

                             starosta obce 

 

Príloha pre navrhovateľa: 

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie 

 

Rozhodnutie sa doručí : 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou pri stavbe s veľkým počtom účastníkov (v súlade s § 36 

ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. a) a § 26 správneho poriadku – 

líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, 

neznámi účastníci konania): 

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

a vlastníkom dotknutých pozemkov: parc. č. 7630/2, 6911/4, 6895/1 – KN register „C“ 

7628, 7632, 7616/400, 7631, 7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 

7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 

6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 

6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 

6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 

6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 6832, 6831, 6829, 6828 – KN register 

„E“ katastrálne územie Močenok 

 

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

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní  

 

http://www.mocenok.sk/
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Dotknutým orgánom jednotlivo: (elektronicky) 

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

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

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

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

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

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

927 01 Šaľa 

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

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

inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa 

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

10. MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava 

11. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

12. Lesy SR, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

13. Spolok urbárov a želiarov, Športová č. 1782/1, 951 31 Močenok 

14. SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 

Bratislava 26 

15. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 

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

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

Nitra 

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

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

20. Transpetrol, a.s. Bratislava, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 

21. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 

22. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 

23. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

24. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 950 00 Bratislava 5 

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

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

 

Na vedomie: 

27. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, doručí sa na adresu 

poverenej osoby: Monika Poláčková, Hájske č. 347, 951 33 Hájske 

k spisu 
 

 

 
 


