MESTO HURBANOVO
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Č.j.:

263-451/2018
(2426/2018)
I.č.:
287/2018-2 ÚR
Vybavuje: Ing. Juhászová – tel. 035/37 00 241
(240, 239)
E-mail:
iveta.juhaszova@hurbanovo.sk

V Hurbanove, dňa 16.1.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
na základe návrhu podaného na mesto Hurbanovo dňa 14.09.2018 navrhovateľom:
Dávid Kondicz - Konfer Networks, IČO: 43040187,
sídlo: ulica Skautov 1886/10, 941 31 Dvory nad Žitavou,
zastúpeným splnomocneným zástupcom spoločnosťou AK PROJEKT, s.r.o., so sídlom Zelená alej 10522/13,
940 01 Nové Zámky a v jej mene konajúcou Ing. Annou Kővágoovou, Zelená alej 10522/13, 940 01 Nové
Zámky (splnomocnenie zo dňa 22.11.2017), na vydanie územného rozhodnutia stavby o umiestnení stavby
(novostavby):
FTTX Imeľ – Martovce
(ďalej len "stavba") líniová stavba extraviláne mesta Hurbanovo a obcí Imeľ a Martovce, na pozemkoch parcela
číslo.:
Katastrálne územie Imeľ:
- C 2581 - LV č. 1194, Obec Imeľ
Katastrálne územie Hurbanovo:
- C 4318, (E 1535) - LV č. 671 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4339/1, (E 1545/79) – LV č. 2743 - Slovenský pozemkový fond,
- C 4290, (E 1526/2) – LV č. 844 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4348,( E 1546) – LV č. 4181 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4342, (E 1546) – LV č. 4181 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4342, (E 1548) – LV č. 4181 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4342, (E 1549) – LV č. 2672 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4354, (E 1554/1) – LV č. 3759 - Kucman Michal, Kucman Eugen
- C 4354, (E 1554/19) – LV č. 5137 - AGROCOOP IMEĽ a.s., Vlastníci
- C 4354, (E 1554/18) – LV č. 3441 - AGROCOOP IMEĽ a.s., Slivoň Ján
- C 4354, (E 1554/17) – LV č. 3737 - AGROCOOP IMEĽ a.s., Lovász Szabolcs
- C 4354, (E 1554/16) – LV č. 4876 Vlastníci
- C 4354, (E 1554/15) – LV č. 4875 – Slovenský pozemkový fond
- C 4354, (E 1554/20) – LV č. 3339 - PVOD Martovce, GAMOTA výrobné družstvo,
- C 4354, (E 1554/2) LV č. 2674 – Slovenský pozemkový fond, Vlastníci, SPF, AGROCOOP IMEĽ a.s.
- C 4354, (E 1554/3) – LV č. 4722 Zsigo Anton
Katastrálne územie Martovce:
- C 6214 – LV č. 1756 - Obec Martovce,
- C 6081 – LV č. 1756 - Obec Martovce,
- C 6244 – LV č. 1756 - Obec Martovce,
prerokovalo v uskutočnenom územnom konaní podľa § 35 a § 36 stavebného zákona predložený návrh
s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania (§ 34 stavebného zákona), zosúladilo uplatnené stanoviská
a po preskúmaní návrhu podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe výsledkov ústneho pojednávania
konaného dňa 08.01.2019
vydáva
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podľa § 39 a § 39a stavebného zákona
územné rozhodnutie o umiestnení stavby
pre stavbu (novostavbu):
FTTX Imeľ – Martovce
-

líniová stavba (§ 36 ods. 4 a § 139 ods. 3 písmeno f) stavebného zákona v spojitosti s § 4 ods. 1 písmeno
c) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona);
v rozsahu stavby:

SO 01 – Podzemné vedenie FTTX Imeľ Martovce, Optická sieť – HDPE 2 x 14/10 mm – 5,00 km tak, ako je
zakreslené v situačnom výkrese stavby (projektant Ing. Zigmund Szegheő, PROFIS NZ, s.r.o., dátum 10/2017),
ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.
parcelné číslo a katastrálne územie:
Katastrálne územie Imeľ:
- C 2581 - LV č. 1194, Obec Imeľ
Katastrálne územie Hurbanovo:
- C 4318, (E 1535) - LV č. 671 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4339/1, (E 1545/79) – LV č. 2743 - Slovenský pozemkový fond,
- C 4290, (E 1526/2) – LV č. 844 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4348,( E 1546) – LV č. 4181 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4342, (E 1546) – LV č. 4181 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4342, (E 1548) – LV č. 4181 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4342, (E 1549) – LV č. 2672 – Slovenský pozemkový fond,
- C 4354, (E 1554/1) – LV č. 3759 - Kucman Michal, Kucman Eugen
- C 4354, (E 1554/19) – LV č. 5137 - AGROCOOP IMEĽ a.s., Vlastníci
- C 4354, (E 1554/18) – LV č. 3441 - AGROCOOP IMEĽ a.s., Slivoň Ján
- C 4354, (E 1554/17) – LV č. 3737 - AGROCOOP IMEĽ a.s., Lovász Szabolcs
- C 4354, (E 1554/16) – LV č. 4876 Vlastníci
- C 4354, (E 1554/15) – LV č. 4875 – Slovenský pozemkový fond
- C 4354, (E 1554/20) – LV č. 3339 - PVOD Martovce, GAMOTA výrobné družstvo,
- C 4354, (E 1554/2) LV č. 2674 – Slovenský pozemkový fond, Vlastníci, SPF, AGROCOOP IMEĽ a.s.
- C 4354, (E 1554/3) – LV č. 4722 Zsigo Anton
Katastrálne územie Martovce:
- C 6214 – LV č. 1756 - Obec Martovce,
- C 6081 – LV č. 1756 - Obec Martovce,
- C 6244 – LV č. 1756 - Obec Martovce,
ku ktorým má : navrhovateľ iné právo v zmysle § 139 ods.1 písmeno c) stavebného zákona a na základe § 66
ods.1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je navrhovateľ
oprávnený zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti;
STRUČNÝ POPIS STAVBY:
Predmetom projektovej dokumentácie je zabezpečenie FTTX siete medzi obcami Imeľ a Martovce.
Projektovaná FTTX sieť bude napojená na optickú sieť, ktorá je súčasť samostatnej projektovej dokumentácie
FTTX Hurbanovo - Imeľ. Napojenie sa uskutoční cez plastovú odbočnú šachtu. Celá trasa FTTX siete bude
uložená v ornej pôde, pričom rozvody FTTX siete okrem inžinierskych sietí budú križovať komunikáciu III.
triedy. Na výstavbu optickej siete budú použité plastové multirúry a mikrotrubičky spolu s certifikovanými
deliacimi a spojovacími komponentmi. Do týchto elementov sa zafúknu optické káble s potrebným počtom
optických vlákien.
Trasa optického kábla v extraviláne obcí Imeľ a Martovce sa nachádza v chránenom vtáčom území
SKCHVU0O5 Dolné Považie. Nachádzajú sa tu biotopy európskeho významu a biotopy sťahovavých vtákov
ďatľa hnedkavého, kane močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice
poľnej, pŕhlaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého, strakoša kolesára. Z toho dôvodu
budú zemné práce v CHVÚ realizované bezvýkopovou metódou ukladania káblových vedení tzv. pluhovaním,
ktorá nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Celková dĺžka FTTX siete bude 5 km.
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Druh stavby: inžinierska stavba,
Charakter stavby: stavba trvalá
Účel stavby: Optické prepojenie obcí Imeľ - Martovce.
A. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená extraviláne mesta Hurbanovo a obcí Imeľ a Martovce, katastrálne územie
Hurbanovo, Imeľ a Martovce, ako je zakreslené priloženom situačnom výkrese na poslednej strane tohto
rozhodnutia, kde je označené polohové a výškové umiestnenie navrhovanej stavby.
2. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (projekt stavby) má byť projektová dokumentácia
k vydaniu územného rozhodnutia, ktorú vypracoval projektant Ing. Zigmund Szegheő, PROFIS NZ, s.r.o.,
dátum 10/2017 a ktorá slúžila ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.
3. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je zodpovedný
za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad s podmienkami tohto územného
rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby. Ak stavbu projektuje
viac projektantov podľa § 46 stavebného zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty.
4. Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné vychádzať zo všeobecných
technických požiadaviek v súlade s § 47 stavebného zákona, v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z.
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vrátane štvrtej časti vyhlášky)
a podľa platných predpisov a technických noriem.
5. Navrhovateľ je povinný vypracovať realizačnú dokumentáciu v súlade so všetkými podmienkami, ktoré
uviedli vo svojich stanoviskách a vyjadreniach dotknuté orgány.
6. Navrhovateľ je povinný dať realizačnú dokumentáciu na vyjadrenie a odsúhlasenie ešte pred začatím
realizácie stavby dotknutým orgánom, ktoré vo svojich stanoviskách žiadali predložiť dokumentáciu pre
stavebné povolenie k ďalšiemu vyjadreniu.
7. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné riešiť aj plán organizácie výstavby. Stavebník je
povinný zachovať plynulosť a bezpečnosť premávky na priľahlej komunikácii aj počas výstavby.
8. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami. Ich trasa musí byť presne
vyznačená v projekte stavby a podmienky ochrany po odsúhlasení správcami vedení musia byť uvedené
v technickej správe projektu. To isté platí aj na ochranné pásma vedení a zariadení.
9. Navrhovateľ je povinný požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí a prevádzkovateľov
telekomunikačných sietí o ich presné vytýčenie.
10. Toto územné rozhodnutie nahrádza aj stavebné povolenie pre stavbu FTTX Imeľ – Martovce - líniová
stavba extraviláne mesta Hurbanovo a obci Imeľ a Martovce, nakoľko podľa § 56 písmeno b) stavebného
zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach
elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.
11. Dočasné uloženie zeminy z výkopov je potrebné realizovať mimo komunikácií.
12. Investor je povinný zabezpečiť spätnú úpravu všetkých priestorov dotknutých počas výstavby.
13. Rozsah staveniska a využívanie potrebných pozemkov na zariadenie staveniska spracuje projektant
do projektovej dokumentácie.
14. Stavbou nesmie byť ohrozované životné prostredie. Pri uskutočňovaní stavby a pri prevádzkovaní treba
venovať pozornosť, aby nedošlo k nadmernému rušeniu. Prípadné škody musí nahradiť oprávneným
subjektom stavebník, prípadne budúci užívateľ, ktorý zapríčinil vznik škody.
15. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác prerokovať podmienky dotknutých orgánov
a správcov sietí, týkajúce sa realizácie stavby, v súlade s ich vyjadreniami a podmienkami, ktoré boli
uplatnené v územnom konaní.
16. Stavbou nesmú byť ohrozované práva a právom chránené záujmy tretích osôb, ktorých práva súvisia
s umiestnenou stavbou. Stavbou nesmú byť spôsobené škody tretím osobám, ktoré majú práva a právom
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chránené záujmy vo väzbe s pozemkom a stavbe. Prípadné škody vzniknuté výstavbou musí nahradiť
navrhovateľ oprávneným.
17. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť výkopy proti úrazu okoloidúcich osôb a počas celej doby výstavby
zabezpečiť bezpečný prístup vlastníkov, nájomcov a užívateľov k ich nehnuteľnostiam. Stavba nesmie
nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov, ani premávku na verejných komunikáciách.
18. Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme:
•

v zmysle § 66 ods.1 písmeno a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zriaďovať
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti;

•

v zmysle § 66 ods.1 písmeno b) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vstupovať
v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť;

•

v zmysle § 66 ods.1 písmeno c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vykonávať
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce
bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ
pozemku.

19. V zmysle § 66 ods.2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce
oprávneniam podľa § 66 ods.1 písmeno a) tohto zákona sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých
nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.
20. V zmysle § 66 ods.3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje
verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa § 69 ods.1 tohto zákona počínať si tak, aby nespôsobil škodu
na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru.
O začatí výkonu oprávnenia je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti
najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb
alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez prechádzajúceho
upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
21. V zmysle § 66 ods.4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách po skončení nevyhnutných
prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu
vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak
to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda
na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu
miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti
uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania
nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady
nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si
nároku v príslušnom podniku.
22. V zmysle § 66 ods.5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ak je vlastník alebo užívateľ
nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa §66 ods. 1 tohto zákona obmedzený v obvyklom
užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku
do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak
sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený
podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
23. Pred zásahom do cesty III/1494 e stavebník povinný vyžiadať od Okresného úradu Komárno, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií o všetky potrebné povolenia a rozhodnutia týkajúce sa pretláčaniu cesty
III/1494.
24. Stavebník je povinný dôsledne oddeliť priestor staveniska od verejných priestorov tak, aby boli dodržané
predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. a dbať na
ochranu zdravia osôb nielen na stavenisku, ale aj na ochranu osôb pohybujúcich sa v jeho tesnej blízkosti.
25. Využitie pozemkov (napr. na skladovanie materiálu), ktoré nie sú vo vlastníctve navrhovateľa sa zakazuje;
26. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov prenesených do tohto územného
rozhodnutia. V prípade vydaných samostatných právoplatných rozhodnutí dotknutých orgánov je
navrhovateľ povinný dodržať podmienky určené týmito rozhodnutiami.
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B. Podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú dokumentáciu vyplývajúce zo stanovísk
a rozhodnutí k podkladom územného rozhodnutia:
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Agentúra správy majetku Bratislava
– vyjadrenie č. ASM - 50 - 2645/2018 zo dňa 08.10.2018 :
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.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania.
Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor
(projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii
zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Útvar vedúceho hygienika rezortu,
Oddelenie oblastného hygienika Bratislava – záväzné stanovisko č. 10365/2018/ÚVHR/14837, zo dňa
20.02.2018: súhlasí sa s návrhom žiadateľa Dávid Kondicz - KONFER networks, ul. Skautov 1886/10, 941 31
Dvory nad Žitavou, IČO: 43 040 187 v zastúpení AK PROJEKT, s.r.o., Zelená alej 10522/13, 940 01 Nové
Zámky, IČO: 36 828 637 v zastúpení Ing. Anna Kővágová, Zelená alej 10522/13, Nové Zámky na „FTTX Imeľ
- Martovce“ projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.
Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné
riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA – záväzné stanovisko č. KPUNR-2018/9132/2607/Pat/Kov zo dňa 11.01.2018: pre účely vydania rozhodnutí príslušným stavebným úradom určuje
nasledovné podmienky:
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.
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. Pamiatkový úrad poskytne
nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje
znaleckým posudkom.
Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra neuplatňuje vecne príslušné záujmy
na architektúre predmetných stavieb. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným stavebným úradom
v územnom a stavebnom konaní o posudzovaných stavieb.
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo
dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s. Nitra, Stredisko správy a údržby,
Komárno – stanovisko č. RD011800215, RO011800095 zo dňa 14.08.2018: dáva k pretláčaniu cesty III/1494
nasledovné stanovisko:
-

predmetná stavba prichádza do styku s cestou III/1494 Nové Zámky - Nesvady - Hurbanovo v km cca
13,645 v extraviláne,
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-

kríženie cesty III/1494 navrhovanou plastovou multirúrou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty
III/1494 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia
vozovky cesty III/1494, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min, 1,20 m pod
niveletou vozovky cesty, resp. terénu. Štartovaciu jamu pretláčania žiadame umiestniť vo vzdialenosti
min. 2,00 m od okraja vozovky cesty III/1494, prijímaciu jamu pretláčania žiadame umiestniť min. 3,00
m od okraja vozovky cesty III/1494 (ich najbližšie hrany k okrajom vozovky cesty ÍII/1494 vo
vzdialenosti min. 2,00 m a 3,00 m ), rozmery štartovacej a prijímacej jamy žiadame minimalizovať.

-

k ostatnému vedeniu trasy predmetnej stavby sa vzhľadom na neúplnosť predložených katastrálnych
máp nie je možné vyjadriť z hľadiska nami sledovaných záujmov.

Všeobecne platné podmienky:
-

všetky stavebné práce žiadame realizovať bez zásahu do vozovky a krajnice cesty III/1494,

-

výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,

-

zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,

-

počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,

-

realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedenej ceste,

-

výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,

-

upozorňujeme na ust §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb.. ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest
a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy.

-

po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať
so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť
štrkopieskom,

-

pred začatím prác žiadame ohlásiť výkopové práce našej spoločnosti - p. Jozef Štupický - 0903 588 661
ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce z hľadiska nami sledovaných záujmov,

-

investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku
zanedbania svojich povinností,

-

investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy
rozkopávky,

-

za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánuje
týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy
Nitrianskeho
samosprávneho kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná
akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,

-

pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia od Okresného úradu
Komárno, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KOMÁRNE –
stanovisko č. ORHZ-KN1-1021-001/2017 zo dňa 29.12.2017:
... s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA – stanovisko č. OU-KNOKR-2018/014239-002 zo dňa 16.10.2018:
... k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby FTTX Imeľ – Martovce nemá žiadne pripomienky ani
požiadavku.
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Okresný úrad Komárno pozemkový a lesný odbor – stanovisko č. OU-KN-PLO-2018/015743
zo dňa 26.11.2018:
Predmetná stavba je navrhnutá z časti na poľnohospodárskych pozemkoch v katastrálnom území
Hurbanovo mimo hraníc zastavaného územia obce k 1.1. 1990 v nasledovnom rozsahu:
Dočasný záber podliehajúci stanovisku v zmysle §18: Katastrálne územie Hurbanovo, KNC p.č. 4354,
4339/1 , výmera dočasného záberu 3255 m2.
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby
na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok :
1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu , na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do
doby ukončenia stavby a navrátenia do pôvodného stavu, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné, investor je však povinný
následne uviesť pozemok do pôvodného stavu podľa predloženého návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy
do pôvodného stavu.
3. Predpokladané termíny zahájenia a ukončenia stavby :
a) začatie stavby: november 2018
b) dokončenie stavby (vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu ) marec 2019
(Pozn.: Prípadné zmeny termínov je treba nahlásiť 15 dní vopred na tunajší úrad!)
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko
orgánu štátnej vodnej správy č. OU-KN-OSZP-2017/017080 zo dňa 28.12.2017:
Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.
Toto vyjadrenie je podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. (17) vodného zákona záväzným stanoviskom pre
správny orgán v konaní podľa stavebného zákona.
Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-KN-OSZP-2017/017073-2 zo dňa 28.12.2017: Z hľadiska
záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s dokumentáciou predmetnej stavby súhlasí pri
dodržaní nasledovných podmienok: pri dodržaní nasledovných podmienok:
-

S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom
o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí
a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
-

Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

-

Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

a) prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu
na opätovné použitie inému,
b) recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné
použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
c) zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad
takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
d) zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
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Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona
o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto
práce v konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám,
odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti
podľa § 14 zákona ô odpadoch" - povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie
o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj
o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).

Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch
vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v
kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť
orgánu Štátnej správy odpadového hospodárstva doklad preukazujúci spôsob zhodnotenia a zneškodnenia
odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko
orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-KN-OSZP-2018/001355-002 zo dňa 20.03.2018:
.... činnosť nebude predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Trasa výkopov prechádza CHVU DP, ktoré bolo vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ďatľa hnedkavého, kane
močiarnej, krakle belasej, ľabtušky poľnej, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara
čiemohlavého, rybárika riečneho, sokola červenonohého, strakoša kolesára a zabezpečenia podmienok ich
prežitia a rozmnožovania. Trasa výkopov nezasahuje do hodnotnejších biotopov, avšak z dôvodu ochrany vyššie
uvedených druhov avifauny doporučujeme práce vykonať v mimohniezdnom období (od 1.8. do 31.3. bežného
roka).
V časti územia európskeho významu SKUEV0072 Detvice platí druhý stupeň územnej ochrany, ktoré
bolo vyhlásené v zmysle biotopov, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich
a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
a druhov, ktoré sú predmetom ochrany
Vydra riečna
Lutra lutra
Syseľ pasienkový
Spermophilus citellus
pichliač úzkolistý
Cirsium brachycephalum
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území:
• Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č, 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. MŽP SR,
ktorou sa vykonáva zákon (ďalej len „vyhláška“)
• Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 2 a 3 vyhlášky)
• Rozširovanie všetkých nepôvodných druhov živočíchov
• Vypaľovanie stariny
• Organizovanie spoločných poľovačiek
• Oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného
sadu a vinice
• Zriadiť rybochovné zariadenie
• Výkon rybárskeho práva - lov rýb
• Zriadiť poľovnícke zariadenie - posed, soľník, krmelec, senník
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Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia
• Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky
• Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky
a druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny I. a II. kategórii Zoznamu nepôvodných, inváznych
a expanzívnych
• Rozširovanie nepôvodných druhov rastlín (s výnimkou druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky
a druhov rastlín uvedených v prílohe č.2) - Rastliny ostatných kategórií
• Vypaľovanie stariny
Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať základné práva a povinnosti vyplývajúce z § 3 zákona a podľa
§ 4 zákona, je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny a živočíchy,
alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, alebo poškodzovaniu
a ničeniu.
V zmysle §65 ods. 1 písm. h) zákona Ministerstvo životného prostredia SR môže v odôvodnených
prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností, tj. výnimky z podmienok ochrany chránených druhov,
vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, ak ide o druhy podľa § 40 zákona.
V zmysle § 68 písm. 1) zákona Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné " prostredie
upozorňuje stavebné úrady, že pri stavebných prácach a údržbe budov môže dôjsť k ohrozeniu alebo úhynu
chránených druhov živočíchov alebo k trvalému zániku ich biotopov (úkrytov, hniezdísk, zimovísk, miest
rozmnožovania). Je potrebné použiť také technické riešenia, ktoré zabránia usmrcovaniu chránených druhov
živočíchov a ktoré prednostne umožnia zachovať ich existujúce hniezdiská, úkryty a zimoviská v budovách.
V zmysle § 69 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo
lesa je obec.
Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je stavba možná, za dodržania vyššie
uvedených podmienok.
Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami § 103 ods. 7 zákona sa k predmetnej
stavbe nevyžaduje ďalšie vyjadrenie Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie ako
orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zároveň sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.
Toto vyjadrenie nenahrádza ostatné vyjadrenia, súhlasy ani povolenia vydávané podľa osobitných
predpisov životného prostredia a nie je rozhodnutím v správnom konaní.
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE –
vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-KN-OSZP-2017/015860-2 zo dňa 30.11.2017:
...... nemá z hľadiska ochrany ovzdušia k umiestneniu predmetnej stavby pripomienky.
OBEC MARTOVCE – vyjadrenie č. 274/2017 zo dňa 19.04.2018: v zmysle § 4 ods. 3, písm. d)
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s navrhovanou výstavbou súhlasíme za
dole uvedených podmienok:
-

stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie, a dodržaním príslušných zákonov
aj predpisov.
Toto záväzné stanovisko platí 1 rok odo dňa jeho vydania

OBEC IMEĽ – vyjadrenie č. 326/2018/692 zo dňa 25.07.2018: v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasí s uskutočnením stavby v rozsahu
uvedenej v priloženej projektovej dokumentácii za týchto podmienok:
1. Odvoz výkopovej zeminy je potrebné konzultovať na Obecnom úrade v Imeli a po ukončení výstavby
dokladovať v rámci kolaudačného konania.
2. V prípade potreby užívania verejného priestranstva počas výstavby je potrebné si vybaviť na Obecnom
úrade v Imeli súhlas na užívame verejného priestranstva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
obce Imeľ č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku.
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3. Pred začatím výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných
inžinierskych sietí.
Vyjadrenie obce z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
Realizáciou stavby nedôjde k výrubu trvalých porastov ani k zásahu do chránených území a ochranných
pásiem prírody a krajiny. Z hradiska ochrany prírody a krajiny je stavba možná.
Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, alebo súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných
predpisov a vydáva za účelom vydania územného rozhodnutia.
Stavebník je povinný dbať na to, aby uskutočňovaním stavby boli rešpektované všetky právne predpisy.
Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO Nové Zámky – stanovisko č. SPFZ/2018/010114 zo dňa
31.01.2018: oznamuje, že nemá námietky voči plánovanej drobnej stavbe na pozemku SR a NV podľa
predložených podkladov za podmienky :
1. Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí
zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky, dotknuté stavbou do
kolaudácie stavby, alebo do vydania užívacieho povolenia.
2. Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.
3. Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.
4. Do kolaudácie stavby je potrebné terén dať do pôvodného alebo upraveného stavu.
Toto stanovisko je platné na 1 rok od jeho vydania.
Slovak Telekom a.s. Bratislava – vyjadrenie č. 6611800744 zo dňa 11.01.2018 dáva nasledovné
stanovisko pre vyznačené záujmové územie.
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
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:
Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
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
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a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

kábloch

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/vviadrenia
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.
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.
15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú
stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie,
boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
SPP - distribúcia, a.s.- vyjadrenie č. TD/NS/0177/2018/Ka zo dňa 08.08.2018 k projektovej
dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem
plynárenských zariadení.
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt):
VTL plynovod DN 200-OC, (max. PN 2,5 MPa), ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné
pásmo plynárenského zariadenia.
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len
„orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského
zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
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SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):
SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
-

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 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, Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídel 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 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

-

stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre
konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

-

stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely
stavebného v konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

-

v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov,
požadujeme, aby stavebník:
• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim
plynárenským zariadeniam,
• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
•

stavebník pri výkone prác v ochrannom pásme VTL plynovodu alebo plynárenského zariadenia je
povinný riadiť sa na základe predchádzajúceho písomného povolenia vydaného PDS - SPP-D podľa
bodu 4.6.2. - TPP 701 03, ustanoveniami TPP 701 03 a za podmienok určených PDS v povolení

•

Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme VTL plynovodu treba nevyhnutne prerokovať
min. 15 dní pred začatím prác s PDS, ktorý určí podmienky, vydá písomné povolenie.

•

Na všetky práce vykonávané v menšej vzdialenosti ako 3 m od osi plynovodu resp. menšej ako 10 m je
možné vykonávať len na základe povolenie na prácu od PDS, ktorý v povolení určí podmienky, Na tieto
práce sa musí vypracovať technologický, resp. pracovný postup s harmonogramom prác podľa ktorých
sa budú práce vykonávať.
Príloha: orientačné znázornenie

UPOZORNENIE:
Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania
stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia
drobnej stavby.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných
pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného
rozhodnutia bude podaný najneskôr do 8. 8. 2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D
o vydanie nového stanoviska.
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SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak
dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala,
alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko
vydané.
ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,
KOMÁRNO – vyjadrenie č. 51632/2018/215 zo dňa 4.7.2018:

a.s.

Nitra,

Odštepný

závod

Na základe predloženej projektovej dokumentácie pre zmenu 5/2018Vám dávame nasledovné
vyjadrenie:
•

Trasa navrhovaného optického kábla v niektorých častiach zasahuje do ochranného pásma nášho
prívodného vodovodného vedenia HDPE DN 150. Navrhovaný optický kábel bude v súbehu a bude
2-krát križovať podzemné prívodné vodovodné vedenie v našej správe a prevádzkovaní tak ako je
zakreslené v polohopisných výkresoch 5.1 a č. 3.

•

Ochranné pásma vodovodu podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. 2 - pásma ochrany sú vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany
- písm. a) 1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm, vrátane.

•

Podľa § 19 ods. 5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané - písm. a) vykonávať zemné práce,
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať Činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav.

•

Pri križovaní s našim podzemným vedením žiadame dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení
technického vybavenia.

•

Pred začatím realizačných prác je nutné požiadať o presné vytýčenie vodovodu.
Objednávku na vytýčenie doručte min. 5 pracovných dní pred realizovaním vytýčenia na adresu: ZsVS,
a. s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, alebo ma emailovú adresu : novezamky@zsvs.sk.

•

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie so zakreslením podrobného situovania navrhovaného optického
kábla vzhľadom na prívodné vodovodné vedenie HDPE DN 150 v celej trase žiadame predložiť na
vyjadrenie.

•

S predloženou projektovou dokumentáciou vybudovania optického kábla pre územné konanie stavby za
splnenia podmienok nášho vyjadrenia súhlasíme.
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a.s. – vyjadrenie č. CD 47622/2018 zo dňa 20.06.2018:

V záujmovom území na stavbou dotknutých parcelách sa nachádzajú nadzemné vedenia 110 kV
v správe Západoslovenská distribučná, a.s.. S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:
-

realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia
elektroenergetického distribučného zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné
ovplyvňovanie, prípadné poškodenie,

-

v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa
ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45,

-

vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike, § 43,

-

za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás
o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.
Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora k územnému konaniu, slúži výlučne na
vydanie územného povolenia a má platnosť 1 rok od jeho vydania.
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V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD 47622/2018 a kontaktujte
Tomáš Bagin, T: +421-(0)35“64 53 33 8, tomas.bagin@zsdis.sk.
Orange Slovensko, a.s. (vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA-3393/2017 zo dňa 29.11.2017):
... nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.
MsVaK – VODÁRNE A KANALIZÁCIE MESTA HURBANOVO s.r.o. – vyjadrenie zo dňa
03.12.2018: K uvedenej výstavbe nemáme pripomienky.
V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné siete v našej správe.
HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik Bratislava – vyjadrenie č. 4420-2/120/2018 zo dňa
15.08.2018: oznamuje, že v trase optického kábla stavby „FTTX Imeľ - Martovce“ v k. ú. Hurbanovo, Imeľ,
Martovce neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p..
Platnosť vyjadrenie: 2 roky od dátumu vyhotovenia.
C. P o d m i e n k y vyplývajúce z ochranných pásiem:
Pri realizácii prác musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných
a nadzemných vedení inžinierskych sietí.
D. Účastníkmi konania sú: navrhovateľ, právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté
E. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V uskutočnenom územnom konaní účastníci konania
nevzniesli písomne ani na ústnom pojednávaní žiadne námietky a pripomienky, preto nie je potrebné o
nich rozhodovať.
F. Platnosť rozhodnutia: Podľa § 40 ods.1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení
stavby platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Územné rozhodnutie nestratí však
platnosť, ak bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty.
Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Odôvodnenie:
Dňa 14.9.2018 podal navrhovateľ Dávid Kondicz - Konfer Networks, IČO: 43040187, so
sídlom
ulica Skautov 1886/10, 941 31 Dvory nad Žitavou (ďalej len „navrhovateľ“), zastúpeným splnomocneným
zástupcom spoločnosťou AK PROJEKT, s.r.o., so sídlom Zelená alej 10522/13, 94001 Nové Zámky, a v jej
mene konajúcou Ing. Annou Kővágovou, Zelená alej 10522/13, 940 01 Nové Zámky na mesto Hurbanovo
návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby o umiestnení stavby (novostavby): FTTX Imeľ – Martovce
líniová stavba extraviláne mesta Hurbanovo a obci Imeľ a Martovce, katastrálne územie Hurbanovo, Imeľ
a Martovce, na pozemkoch parcelné číslo.: katastrálne územie Imeľ: C 2581, katastrálne územie Hurbanovo:
C 4318, C 4339/1, C 4290, C 4348, C 4342, C 4342, C 4342, C 4354, C 4354, C 4354, C 4354, C 4354,
C 4354, C 4354, C 4354, C 4354, katastrálne územie Martovce: C 6214,
C 6081, C 6244 – LV č. 1756
- líniová stavba, ku ktorým má navrhovateľ líniovej stavby iné právo v zmysle § 139 ods.1 písmeno c)
stavebného zákona na základe § 66 ods.1 písmeno a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno f) stavebného zákona.
Pretože návrh nebol úplný a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jeho riadne
a spoľahlivé posúdenie, bol navrhovateľ dňa 17.09. 2018 vyzvaný na doplnenie návrhu a územné konanie bolo
prerušené. Návrh bol 30.11.2018 doplnený.
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Mesto Hurbanovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 36
ods. 1 a § 36 ods.4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods.3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámilo
oznámením č. 2426-12966/2018, 287/2018-2 ÚK zo dňa 30.11.20187 začatie územného konania o umiestnení
stavby (novostavby) účastníkom konania (líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania - § 36
ods.4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou. Súčasne
nariadilo na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 08.01.2019, o výsledku ktorého bol
spísaný záznam.
V súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že
svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne.
Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.
V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote ako
účastníci konania. Taktiež boli upozornení, že ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámil svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Hurbanovo dňa 04.12.2018
a zvesené 19.12.2018, na úradnej tabuli Mesta Hurbanovo bolo vyvesené dňa 04.12.2018 a zvesené dňa
19.12.2018. Oznámenie verejnou vyhláškou bobo zverejnené ak na úradnej tabuli Obce Imeľ a Obce Martovce a
na internetovej stránke Obce Imeľ a obce Martovce.
Na ústnom pojednávaní konanom dňa 08.01.2019 bola spísaná prezenčná listina. Na konaní sa zúčastnil
splnomocnený zástupca navrhovateľa a zástupca RSaÚC Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Komárno. Iný
z účastníkov konania ani dotknutých orgánov sa ústneho pojednávania nezúčastnil.
V uskutočnenom územnom konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky a pripomienky.
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a podmienky uvedené
v stanoviskách stavebný úrad zapracoval do podmienok na umiestnenie stavby.
Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona
č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
umiestnením stavby nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, dopravné podmienky,
podmienky ochrany prírody, ochrany zdravia, bezpečnosti a pod..
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady, vyjadrenia
a posúdenia:
- 2x projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie;
- doklad o zaplatení správneho poplatku,
- určenie príslušného stavebného úradu Okresným úradom Nitra, odborom výstavby a bytovej politiky
č.OU-NR-OVBP2-2018/032147-002 zo dňa 01.08.2018,
- splnomocnenie z 22.11.2017 na vybavenie územného rozhodnutia, odovzdávanie a preberanie listín a
vzdania práva odvolania sa;
- dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia podľa podmienky A.2 tohto rozhodnutia;
- kópie katastrálnej mapy
- a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia,
- rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava,
č. TKR/313/2011 zo dňa 13.09.2011, ktorým rozhodol o registrácii retransmisie „č. TKR/313“ s
hlavnou stanicou vysielač MMDS - Dvory nad Žitavou, Hlavné nám. 2, s územným rozsahom
retransmisie daným dosahom vysielača MMDS s počtom prípojok 300.
Na základe vyššie uvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výroku územného rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
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Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia verejnou vyhláškou. Oznámenie územného rozhodnutia a jeho doručenie
musí byť v súlade s § 42 ods.2 stavebného zákona.
Podľa § 54 ods.1 správneho poriadku sa odvolenie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, t.j. na mesto Hurbanovo so sídlom na Mestskom úrade v Hurbanovo, Komárňanská 91,
947 01 Hurbanovo.
V zmysle § 244 a nasl. ustanovení Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších
predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom a to po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Mgr. Peter Z á v o d s k ý
primátor mesta

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 14.9.2018.
Príloha pre navrhovateľa: overená projektová dokumentácia pre územné konanie
Doručí sa verejnou vyhláškou konania (v súlade s § 42 ods.2 stavebného zákona, v zmysle § 36
ods.4 stavebného zákona – líniová stavba a v zmysle § 26 správneho poriadku) účastníkom konania –
navrhovateľovi, právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté:
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 správneho
poriadku + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres:
1.

Mesto Hurbanovo - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:
Vyvesené od .......................................... do ..........................................
Potvrdené dňa .......................................... podpis ..........................................
Internetová stránka mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:
Zverejnené dňa: .................................

2.

Ukončené dňa: ...................................

Obec Imeľ - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:
Vyvesené od .......................................... do ..........................................
Potvrdené dňa .......................................... podpis ..........................................
Internetová stránka Obce Imeľ www.obecimel.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:
Zverejnené dňa: .................................

3.

Ukončené dňa: ...................................

Obec Martovce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:
Vyvesené od .......................................... do ..........................................
Potvrdené dňa .......................................... podpis ..........................................
Internetová stránka Obce Martovce www.martovce.sk
Zverejnené dňa: .................................

- zverejnenie po dobu 15 dní:

Ukončené dňa: ...................................
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Doručí sa dotknutým orgánom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor , Senný trh 4, 945 01 Komárno
Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutizovova 8, 832 47 Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,, 816 47 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Thályho 2, 945 01 Komárno
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4 32, 949 60 Nitra
SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Hydromeliorácie š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno
Regionálna správa a údržba ciest, a.s., stredisko správy a údržby, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01
Komárno
MsVaK Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39, 945 01 Komárno

Na vedomie:
1. Dávid Kondicz - Konfer Networks, Ing. Dávid Kondic, Skautov 1886/10, 941 31 Dvory nad Žitavou
doručí sa: Ing. Anna Kővágová, AK PROJEKT, s.r.o., Zelená alej 10522/13, 940 01 Nové Zámky
2. Obec Imeľ, Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11. 946 52 Imeľ
3. Obec Matovce, Martovce č. 14, 947 01 Hurbanovo 1
4. Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo – do spisu
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