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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁSKA
Mesto Stúrovo, ako prlslu~ny stavebny úrad v zmysle urcenia Okresného úradu, odbor vystavby
a bytovej politiky, Stefánikova 69, 94901 Nitra, c.OU-NR-OVBP2-2017/013550-002 zo di'la 08.3.2017
padra § 117 zákona c.50/1976 Zb. o územnam plánavanl a stavebnam poriadku /stavebny zákon/
v znenl neskor~lch predpisov, vo veci návrhu na územné razhodnutie o umiestnenl stavby „Kanalizácia
v obci Muzla" na pozemkoch v k.ú. Muzla,. k.ú. Obid a k.ú. Stúrovo, navrhovatera : Obec Muzla, ICO
00309125, 943 52 Muzla c.711 ktoréha úcastníkmi kanania sú :
-

Obec Muzla, 943 52 Mutla c.711
Obec Obid, Krára Stefana 57, 943 04 Obid
Mesta Stúravo, Nám. slabody 1, 943 01 Stúrovo

vydáva padra § 39, § 39a zákona e. 50/1976 Zb. a územnom plánovaní a stavebnam pariadku (stavebny
zákan) v znenl neskarslch predpisav tata

rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby
názav stavby
clenenie stavby

navrhovater
úcel

„Kanalizácia v obci Muzla "
SO 01 Kanalizacné potrubie
SO 02 Kanalizacné odbocovacie pásy
SO 03 Precerpávacie stanice na sieti PCS1+MO, PéS2, PéS3, PCS4, PCS5
Obec Muzla, 943 52 Muzla c.711
odvádzanie splaskovych vOd z rodinnych damov a abcianskej vybavenasti obce
sa

na pozemkoch
v katastrálnam územl :

umiestnuje

Muzla
Obid
Stúrovo

tak, ako
je to zakreslené v situacnom vykrese, kto,.Y tvorí neoddeliternú súcast' tohto
rozhodnutia.
Pre umiestnenie stavby a pre jej prajektavú prlpravu sa v súlade s § 39 a § 39a stavebnéha zákana e.
50/1976 Zb. o územnom plánovanl a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v znenl neskorsfch predpisov
a§ 4 vyhlMky e. 453/2000 Z. z., ktarau sa vykonávajú niektaré ustanavenia stavebného zákana, urcujú
tieta závazné podmienky :

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa urcujú tieto podmienky:
A) Urbanistické riesenie a architektonické podmienky
Kanalizácia v obci Muzla
úcelam stavby je advádzanie spla~kavych vOd z radinnych damav a abcianskej vybavenosti v abci
Muzla. Projektová dakumentácia absahuje návrh kanalizacnych odbacovacfch pásav. Odboeovacf pás
vedie z ulicnej staky a ukancená je v zelenam páse pri aplatenl. Kence adbacovacích pásav budú
zaslepené a aznacené aceravau tycau, ktará je tesne vedra aplatenia. Navrhovanymi pásmi sa zabezpecl
odvádzanie spláskavych vöd z z radinnych damav. Celkam je navrhnutych 600 ks kanalizacnych
adbacovacfch pásav. Precerpávacie stanice PCS 1,2,3,4,5 budú slúZif na precerpávanie spla~kavych
vOd, pri nepriaznivom vySkovom rozdielu terénu. Hlavny kanalizacny rozvod z obce Muzla bude vedeny
na pravej strane státnej cesty 1/63 smerom Stúravo cez katastrálne územie Obid a napojeny na jestvujúci
kanalizacny rozvod v katastrálnam územl mesta Stúrova.

SO 01 Kanalizacné potrubie
SO kanalizacné potrubie pozostáva z nasledovnych zberacov :
- Kanalizacné potrubie gravitacné PP PRAGMA ID SN10 DN 300:
A
AA
B
B-1
B-2
BA
BA-1
BB
BB-1
BC
BC-1
BD

BE

e
C-1
C-2
C-3

C-4
C-5
CA
CB
CB-1

cc
D
DA

E
F
G
Gravitacné potrubie v obci

1130 m
550 m
1 090 m
394 m
87m
1287 m
144 m
431 m
121 m
348m
257 m
177 m
204 m
956 m
135 m
134 m
164 m
148 m
228 m
113 m
143m
120 m
375 m
242
75m
444 m
436m
436 m
10 562 m.

-

Kanalizacné potrubie vytlacné HDPE PN 10 DN 150, DN 125, DN 65 - pozostáva z nasledovnych
zberatov:
V1
5 005 m
HDPE DN 150
121 m
HDPE DN 65
V2
V3
122 m
HDPE DN 65
V4
705 m
HDPE DN 125
V5
563 m
HDPE DN 65
VYtlacné potrubie v obci
6 516 m.
VSetky zberace v obci budú spádované do PCS 1 + MO a odtiar je vedeny vYtlak V1 HDPE 150 dl.
5 005 m do ukludríujúcej Sachty a gravitacnej kanalizácie v Stúrove. Po celej trase kanalizacné stoky
budú krifované plynové a elektrické prlpojky pre rodinné domy. Na gravitacnej kanalizácii je navrhnutych
celkovo 248 ks Sachiet. Z toho bude 48 ks PP Sachiet. PP Sachty budú osadené v nepriaznivom teréne
s v}iskytom vysokej spodnej vody t.j. zberac A, AA, B, G. Ostatnych 200 ks Sachiet na gravitacnom
potrubl sú navrhnuté ako prefabrikované s monolitickym dnom. Vnútorny priemer Mcht je 1 m a poklopy
budú osadené 1O cm nad úrovr"lou terénu. Na trase vYtlacného potrubia je navrhnutych spolu 45 ks
revlznych Sachiet a 1 ks ukrudr"lujúca Sachta v Stúrove. Do ulicnej stoky sú zaústené kanalizacné
odbocovacie pásy, ktoré sú samostatnym stavebnym objektom. Stoka je navrhnutá ako vodotesná
a preto musr v celku - vrátane Sácht a odbocovaclch pásov vyhoviet' STN 73 6716. Trasovanie
kanalizacnych zberacov je individuálne podfa miestnych pomerov. Zberace budú vedené v zelenych
pásoch, pozdlf miestnych komunikácil, s easti pate cesty- Vykopom poSkodené priekopy sa znovuzriadia
a zatrávnia sa. Krifovanie miestnej komunikácie sa prevedie rozbúranrm alebo prekopanrm, krifovanie

~tátnej cesty 1/63 bude rie~ené hydraulickymí podtlakmi. Základovú ~káru pre ulozenia potrubíe je
nutné upravif zhutnenym podsypom z prehodenej zeminy a maximálnym zrnom do 22 cm. Obsyp
potrubía bude vyhotoveny z podobného materiálu ako podsyp. Zhutr"lovanie urobit' do 20 cm hrubych
vrstvách. Nad potrublm sa nezhutr"luje. Vy~ka obsypu je 30 cm nad povrch potrubia.

SO 02 Kanalizacné odbocovacie pásy
Kanalizacné odbocovacie pásy sú navrhnuté z rúr PP PRAGMA ID DN 150. Od kazdého producenta
(domu) sú odvedené spla~ky potrublm s minimálnym sklonom 10 %. Kanalizacné odbocovacie pásy
odvádzajú splMkové vody z rodinnych domov a technickej vybavenosti obce, do ulicnej stoky. Napojenie
kanalizacnych odbocovacrch pásov u potrubia z PP sú vybudované vypálenim otvoru. V prfpade
nenapojenia spla~kov z domu v obdobr vystavby, sa zaslepl otvor do rúry a oznacf sa tyeou, dlzka cca
2,00 m, pre prlpadné neskor~ie napojenia. S takouto moznosfou sa uvazuje len pri vermi staíYch domoch
a e~te v nevybudovanych domoch.

SO 03 Precerpávacie stanice na sietí PCS1 +MO, PCS2, PCS3, PCS4, PCS5
SO 03 PCS1+MO
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh strojnotechnologickej easti precerpávacej stanice c.1
s mernym objektom. V cerpacej ~achte budú osadené trojfázové ponorné cerpadlá, ktoré majú
zabudovany vlastny plavákovy splnac .. Cerpadlá budú vybavené plavákovymi sprnacmi, ktoré ovládajú
prevádzku cerpadiel. Sú osadené na dne cerpacej komory. Prevádzka cerpacej stanice je automatická
a nevyzaduje trvalú obsluhu.
SO 03 PCS2
Vlastny objekt bude slúzíf na precerpávanie spla~kovych odpadovych vOd v obci z n iz~ej úrovne terénu
do vyMej úrovne. V PCS2 budú osadené dve automatické ponorné kalové cerpadlá. Spla~ky budú na
vtoku predcistené tak, aby nedo~lo k upchatiu cerpadiel. Objekt bude maf elektrickú prrpojku z míestnej
elektrickej NN siete. PCS 2 bude opatrená vysielacom poruchového hlásenia pri poruche cerpadiel.
5003 PCS3
Projektová dokumentácia rie~i NN prípojku pre PCS 3. Zásobovanie elektrickou energiou bolo navrhnuté
káblovou prlpojkou. Prlpojky bude napojená z miestnej vzdu~nej NN elektrickej siete cez skrir"lu SP 5/63.
Pripojka svojou trasou krizuje asfaltovú miestnu komunikáciu, ktorá bude na tomto mieste prekopaná.
Meranie odberu bude realizované v rozvádzaci RM t.j. na konci pripojky.
SO 03 PCS4
V eerpacej ~achte budú osadené trojfázové ponorné cerpadlá, ktoré majú zabudovany vlastny plavákovy
sprnac. Cerpadlá budú napojené z rozvádzaca RM, dispozicne umiestneného nad betónovym záhlavím
~achty, na ocerovom ráme, ktoíY je súcasfou dodávky rozvádzaca. Cerpadlá budú napojené z röznych
fáz, co zvy~uje sporahlivosf celého zariadenia.
SO 03 PCS5
V cerpacej ~achte budú osadené trojfázové ponorné cerpadlá, ktoré majú zabudovany vlastny plavákovy
spfnac. Cerpadlá M1, M2 budú napojené z rozvádzaca RM, dispozicne umiestneného nad betónovym
záhlavfm ~achty, na ocerovom ráme, ktoíY je súeasfou dodávky rozvádzaea. Cerpadlá budú napojené
z rOznych fáz, co zvy~uje sporahlivosf celého zariadenia.

B) Podmlenky vyplyvajúce z chránenych území alebo ochrannych pásiem
Stavba nezasahuje do chránenych území ani ochrannych pásiem.

C) Podmienky vyplyvajúce zo stanovísk dotknutVch orgánov itátnej správy a správcov
inzinierskych sieti :
• Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemnych komunikácif, Nitra,
vyjadrenie f. cs 7431/2016, ez 28358/2016 zo dna 12.11.2016:

Návrh trasy kanalizácie ziadame viesf bez zásahu do vozovky a krajnice cesty - trasu kanalizácie
situovaf, eo najdalej od vozovky cesty lllú1464 a 111/1508. Ak trasu kanalizacného potrubia pre
stiesnené pomery nie je mozné umiestnif mimo cestného telesa /pod chodnfkom) alebo v zelenych
pásoch) je nutné pri akomkofvek zásahu do telesa cesty opodstatnenosf a nevyhnutnosf návrhu
zdOvodnit' a prerokovaf s vlastnlkom cesty.
Na základe uvedeného ziadame v d'al$om stupni projektovej dokumentácie dopracovaf a predlotif na
základe vyjadrenie nasledovné :

• v technickej správe poplsat' : návrh trasy v súbehu cestami Ill. Triedy, zdövodnenie návrhu ich
umiestnenia najma v stiesnenom priestore, s podrobnym popisom technického rieSenia ulozenia
kanalizacného potrubia a kanalizacnych odbocovaclch pásov pre, vrátane popisu spatnej úpravy
casti dotknutého cestného telesa s upresnením v priecnych rezoch,
• charakteristické priecne rezy telesom cesty Ill. triedy v stiesnenych priestoroch so zasklenlm
existujúcich inzinierskych sieti (úsekov, kde sa menl charakter dotyku projektovanej kanalizácie
v cestnom telese Ill. triedy): Zberac 81, $78-$58 a B $58 (Situácia c.3)+ zberac B, $68 - $71 ,
BA $108- $107 a$ 133 a $134 (Situácia c.4); zberac BC $127 az 131 Situácia c.9,
• priecne rezy hydraulickych podtlakov pad cestou 111/1464 a 111/1508,
• prehodnotit' návrh umiestnenia kanalizácie v stiesnenych priestoroch a Sachty umiestnif co
najdalej od vozovky a krajnice cesty 111.triedy, najma S71 a $135 a$ 136, zberac BC, $173,
zberac e.
• „vykopy s prilozenlm pazenlm" pre kanalizáciu a Sachty navrhnút' za postupného hlbkového
pazenia s upozornenlm na moznost' zosuvu podkladnych vrstiev vozovky s následnym moznym
poruSenlm stability cestného telesa (vysoká hladina spodnej vody zberac B,G) a popísaf v
technickej správe organizácie vystavby v casti Stanovisko s uskutocnenie stavby - postup
stavebnych prác,
• v úsekoch, kde je kanalizacné potrubie je navrhnuté v casti svahu cestnej priekopy, ziadame osadit'
zoSikmené betónové kónusy Sachiet, ktoré musia byt' pootocené tak, aby tvorili líniu existujúceho
svahu hrany cestnej priekopy a neprekáfali pri údrtbe cestného telesa, preto nesúhlaslme
s návrhom osadenia poklopov 10 cm nad terénom.
• kanalizacné odbocovacie pásy ziadame rieSit' zdruzenymi prlpojkami, aby sa minimafizoval pocet
riadnych pretlakov pod cestami Ill. triedy a nebola narusená stabilita telesa dotknucych ciest.
• ka.tdé krizovanie riadenym pretlakom P.Od cestami II. triedy, vrátane kanalizacnych odboeenl k RD,
navrhnút' kolo na os telesa cesty, v hlbke min. 1,5 m pod niveletou vozovky cesty. Krytie potrubia
kanalizacnych odbocenl pod dnom vycistenej cestnej priekopy musl byt' min. 0, 70 m,
• rieSit' a poplsat' krizovanie mosta, priepustov dotknucych ciest Ill. Triedy kanalizáciou vrátane
priecneho rezu kriZovania - vid krizovanie mosta $71 a PÓS2 a priepusf medzi $ 132 a $ 133
zberac BC,
• v technickej správe uvádzaf názov cesty 11181464 a 11111508 (nie sú to miestne komunikácie),
• zosúladif projektovú dokumentáciu návrhu kanalizácie predmetnej stavby s PD .Muzla, zvySenie
bezpecnosti chodcov v centre obce" - odporúcane kanalizáciu ulofü' pod navrhovany chodnfk.

• Slovenská správa ciest, Bratislava, vyjadrenie e. SSC/7290/2017/6170/5248 zo dna
20.02.2017 :
S vedenlm trasy kanalizácie v súbehu a kri.tovanlm cesty 1163 podfa predlozenej PD súhlaslme
za predpokladu splnenia nasledovnych podmienok:
1. Stavebnymi prácami nesmie byf naruSená stabilita cesty 1/63. 2:iadame dodrtat'
podmienky STN 733050 - zemné práce.
2. Krizovanie cesty 1/63 (pretlaky 1 - 4 a kanalizacné prlpojky) budú uskutoenené bez
zásahu do cesty 1/63 kolmo na os komunikácie.
3. Vzdialenost' blizSej steny vykopu ryhy v súbehu s cestou 1/63 pozadujeme umiestnit' min.
1,5 m od spevnenej krajnice cesty a mimo cestnych priekop. V stiesnenych pomeroch je
mozné umiestnit' vykopovú ryhu v priekope a to len v nevyhnutnom rozsahu. Kanalizacné
Sachty umiestnené v priekope pofadujeme situovat' tak, aby neohrozovali bezpeenost' na
ceste 1/63, nebránili odtoku dazdovych vOd a údrtbe cesty 1163 (na vonkajsiu hranu
priekopy). Rozsah je potrebné pred zacatlm prác odsúhlasit' pracovnlkom SSC (kontakt
uvedeny nizSie) kto,.Y svoj súhlas potvrdl zápisom v stavebnom dennlku. Vykopy
ziadame zabezpecit' plnym pazenlm.
4. Pretlácacie jamy pofadujeme umiestnit' v min. vzdialenosf (blizsia stena) 1,0 m za
spevnenou krajnicou, a 0,5 m za priekopou cesty 1/63. Chránicku pozadujeme v celej
~írke krizovania vozovk
kra'nice a cestne· rieko
cestného ozemku
o obidvoch
stranách. D zka chránicky bude taká, aby presahovala steny Startovacej a montáznej
jemy 0,25 m (na kazdú stranu cesty). Hfbka ulozenia chránicky a prlpojok musl byf min.
1,20 m pod niveletou cesty a 0,6 m pod dnom priekopy.
5. Pred zacatlm prác a vydanlm povolenia ziadame urcif KM krizovania s cestou 1163
v stanicenl cesty za prltomnosf niz$ie uvedeného pracovnlka SSC-IVCS Bratislava.
6. Ku skúSke vodotesnosti kanalizácie ziadame prizvat' pracovnlka IVSC Bratislava. Termin
konania skúsky je potrebné nahlásit' 5 dni pred zahájenlm.
7. Narusené cestné priekopy a svahy pozadujeme uviest' do pövodného stavu (svahovanie,
vyrovnanie dna, dlázdenie alebo zatrávnenie podfa STN).
8. Termin realizácie prác ziadame nahlásit' poverenému pracovnlkovi SSC IVSC - Be.
KubaScfk, tel.:0903 283 847 min. 3 dni pred zahájenfm, ktory zápisnice odovzdá
stavenisko, a preberie stavenisko a fotodokumentáciu jestvujúceho stavu, ktorú vyhotovl
investor. Zhotovitef stavby je povinny riadit' sa pokynmi uvedeného pracovníka.
9. Ukoncené práce a vycistené stanovisko bude opatovne zápisnicne prevzaté pracovnlkom
SSC. Súcasne bude odovzdaná pracovnlkovi SSC aj fotodokumentácia, vyhotovená pri
realizácii prác.
10. Stavebnlk je zodpovedny za vSetky $kody vzniknuté na komunikácii a jej prlsluSenstva
pocas vystavby az do termínu zápisnicného odovzdania staveniska a musr ich na
vlastné náklady odstránit'.

11. Pocas stavby nesmie dOjsf k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky. Za bezpecnost'
úcastnlkov cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedny investor. lnvestor stavby je
zodpovedny za prlpadné ~kody vzniknuté na cestnom telese cesty 1163 a za prlpadné
~kody vzniknuté stavbou tretlm osobám. lnvestor je povinny na vlastné náklady vykonaf
nápravu.
12. Gesta pocas prác nesmie byf znecisfovaná, prlpadné znecistenie bezodkladne odstránif.
Premávka na ceste nesmie byf ohrozovaná. Vykopová zemina nesmie byf deponovaná
na ceste.
13. V prlpade, ze bude predmetné podzemné vedenie ulozené na pozemku vo vlastnlctve
~tátu a správe SSC po:Zadujeme aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava
Zmluvu o zriadenl vecného bremena.
14. Záruka na práce v telese cesty 1/63 bude maf investor po dobu trvania 60 mesiacov od
zápisnicného prevzatia pracovnlkom SSC.
15. Ku kolaudácii tiadame prizvat' ná~ho pracovnlka a predlofü' geodetické zameranie
ulozenia potrubia a chránicek pod cestou.
16. V kolaudacnom konanl je povinny stavebnlk predlofü stavebnému úradu zápisnicu
o odovzdanl a prevzatl staveniska pracovnlkom SSC - IVSC Bratislava a protokoly
o predplsanych skú~kach.

Okresny úrad, odbor starostlivosti o ZP, Nové Zámky, vyjadrenie e. OU-NZ-OSZP-2016/0650902-Ko zo dna 24.11.2016 :
Zo zákona c.543/2002 Z.z. o ochrane prlrody a krajiny v znenl neskor~lch právnych prepisov
v dotknutom územr predmetnej stavby vyplyvajú nasledovné skutocnosti :
• Uvedená stavba sa má realizovaf na územl, na ktorom v zmysle § 12 zákona c.543/2002 Z.z.
o ochrane prlrody a krajiny v znenl neskor~lch právnych predpisov {cfalej len „zákon") platr prvy
stuper"I ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené
územie.:
• padra ust. § 47 ods.1 zákona sa zakazuje po~kodzovaf a nicif dreviny, z toho dOvodu stavebné práce
u bllzko rastúcich drevln vykonaf tak, aby nedo~lo k po~kodzovaniu a niceniu ich korer"lovych
systémov a nadzemnych castl.
• Stavbou nesmú byt' dotknuté zakázané cinnosti vo vzfahu ku chránenym druhom rastlín a zivoclchov,
vrátane ich biotopov padra § 34 a § 35 zákona, vynimky z podmienok ochrany chránenych druhov
vydáva Ministerstvo .2P SR, Bratislava.
•

Okresny úrad, odbor starostlivosti o ZP, Nové Zámky, vyjadrenie e. 2017/9 863-02/K zo dna
07.6.2017:
Z hradiska odpadového hospodárstva zo strany tunaj~ieho úradu niet námietok k predlozenej
projektovej dokumentácii stavby.
POvodcom odpadov pri stavebnych prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikater, pre
ktorú sa tieto práce v konecnom ~tádiu vykonávajú. Pri vykonávanl stavebnych prác pre fyzické osoby
{nepodnikatera) je pOvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva {dodávater stavby) . POvodca
odpadov je povinny v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpecif recykláciu odpadov pred
ich skládkovanlm. Ku kolaudacnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods.1, plsm. b) bod.5
zákona c.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnenl niektor5'ch zákonov. K ziadosti o vydanie
vyjadrenia tiadater predlotil doklady o mnozstve a spOsobe nakladania s odpadmi produkovanymi pocas
realizácie stavby.
•

Okresny úrad, odbor starostllvosti o ZP, Nové Zámky, vyjadrenie e. 2016/16507-02-HI. zo dna
21.11.2016:
Navrhovaná investicia je z hradiska ochrany vodnych pomerov motná za predpokladu, ze napojenie
kanalizácie obce Mutla na verejnú kanalizáciu mesta Stúrovo a cistiarer"I odpadoyYch vOd bude
odsúhlasené jej vlastnfkom a správcom. v rozsahu padra predlozenej projektovej dokumentácie je
z hfadiska ochrany vodnych pomerov motná.
Stavba je v zmysle § 52 ods. (1) plsm. e) vodnou stavbou, na jej realizácie je potrebné stavebné
povolenie padra § 26 vodného zákona.
•

Reglonálny úrad verejného zdravotníctva, Nové Zámky, stanovisko e. 4426/2/2016 zo dna
3.11.2016:
Súhlasl sa s návrhom obce Mutla s pridelenym léO 00309125, dorucenym dr"la 26.10.2016,
zaevidovanym pod c.4426/2016 na územné konanie stavby . Kanalizácia v obci Mutla".
•

•

Okresné riadlterstvo policajného zboru, Nové Zámky, e. ORPZ-NZ-0011-18-150/2016 zo dna
15.11.2016 :
Okresny dopravny in~pektorát Okresného riaditerstva Policajného zboru v Novych Zámkoch, ako
dotknucy orgán v zmysle § 140a zákona c.50/1976 Zb. o územnom plánovanl a stavebnom poriadku
v znenl neskor~lch predpisov sú stavbou v zmysle predlozenej projektovej dokumentácie súhlasl.

•

Ministerstvo obrany, Bratislava, vyjadrenie c.ASM-77-2652/2016, dna 21.10.2016
súhlasr pri splnenr nizsie uvedenych podmienok. lnvestor /projektant/ je povinny informovaf o zychto
podmienkach prlslusny územny orgán a stavebny úrad. Spojovacie káble ani iné inzinierske siete vo
vlastnrctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platr za predpokladu, ze
nedOjde ku zmenám v hlavnych parametroch stavby (situovanie, zvysenie objektov, rozsah a pod.).
Vyjadrenie platr dva roky a to súcasne pre vsetky d'alsie stupne objektu i pre vsetky d'alsie konanie.
Na jeho základe je mozné vydaf územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
lnvestor (projektant) je povinny dorucif ho v odpise vsetkym d'alslm orgánom a organizáciám, ktoré

budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo dal~iemu prerokovaniu.
Krajskj pamiatkovy úrad, Nitra, závazné stanovisko e. KPUNR-2016/26058-2/100392/Pat zo dna
21.12.2016:
urcuje nasledovné podmienky :
na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebnlk zabezpecil vykonanie archeologického vyskumu.
Krajsky pamiatkovy úrad Nitra o archeologickom vyskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne
v samostatnom rozhodnutr podra § 35 ods. 7, § 36 ods.2 a § 39 ods.1 pamiatkového zákona.
•

• Západoslovenská vodárenská spolocnosf a.s., Nové Zámky, vyjadrenie
zo dna 25.11.2016 :

e. 69913/2016

K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie :
1. K technickému rieseniu stokovej siete nemáme zásadné pripomienky.
2. V PD ziadame doplnit' o ASRTP a MaR. V rámci ASRTP je potrebné doriesit' blokáciou cerpania do
Cs s plnou akumuláciou (napr. z dövodu vypadkov cerpadiel) z predradenej Cs a postupné
spúsfanie Cs po vypadku dodávky elektrickej energie. V prlpade, ze v Cs v rámci Mar s apripustr
spustenie oboch cerpadiel, potom je pre tento stav potrebné zabezpecif aj zodpovedajúci prlvod
elektrickej energie.
3. Pokiar obec uvazuje, ze stokovú sief bude zmluvne prevádzkovat' ZSVS , a.s., potom by
bolovhodné uvazovaf aj s prenosom vyssie uvedenych hlásenf a doplnenf vyzualizácie Cs aj na
dispecing na Cov Stúrovo.
4. V PD je potrebné aktualizovat' vypocet specifickej spotreby vody padra novelizovanej vyhlásky 209
z roku 2013.
5. 2'.iadame zdövodnit' vypoeet maximálneho hodinového prietoku aj pre 2 480 obyvaterov.
6. 2'.iadame opravit' vypocet priemerného denného znecistenia /nejasny a nesprávny/ - nekonkretizuje
o aké znecistenie sa vlastne jedná.
7. Kanalizacné prlpojky ziadame ukoncif revlznou kanalizacnou sachtou 1 m za hranicou pozemku.
8. Pri realizácii prác ziadame dodíZat' súvisiace STN a zákon c.442/2002 Z.z.
9. Ovládacie prvky vodovodu, dotknuté spatnymi úpravami ziadame v zmysle § 27 ods.4 zákona
c.442/2002 Z.z. upravit' do nivelety terénu.
10.Pred zapocatrm vykopovych zemnych prác ziadame prizvaf pracovnfka HS Stúrovo tlf.036/ 7771
700 vedúceho HS p.Berinstera, majstra p. Tótha, ktor-y Vám vodovod vytyci a urcr Vám podmienky
súbehu a krizovania.
11. Predlozeny projekt stavby za splnenia podmienok násho vyjadrenia odsúhlasujeme.

• SPP- distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie

e. TD/NS/0230/2017/Ch zo dna 8.12.2016:

Súhlasl s vydanrm stavebného povolenia na vyssie uvedenú stavbu za dodíZanie nasledovnych
podmienok :
- Pred realizáciou zemnvch prác a/alebo pred zacatfm vvkonávania invch cinnosti, ie stavebník
povinnv poziadat' SPP-D o presné vvtVcenie existuiúcich plvnárenskvch zariadenr na základe
pisomnei obiednávkv, ktorú ie potrebné zaslaf na adresu: SPP - distribúcia. a.s„ Sekcia údíZbv.
Mlvnské Nivv 44/b. 825 11 Bratislava. alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zvereineného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záuime oredchádzaniu ooskodenia olvnárenského zariadenia. ohrozenia ieho orevádzkv a/alebo
orevádzkv distribucnei siete. SPP-D vvkonáva bezplatne vvtvcovanie plynárenskych zariadenl
do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vvtveovania nepresiahne 1 hodinu.
- stavebník ie povinnv oznámif zacatie prác v ochrannom pásme olvnárenskvch zariadenr
zástupcovi orevádzkovatera SPP-D (p. Július Maráz, tel.c. +421 35 242 3500) najneskör 7 dni
pred zaháienlm olánovanvch prác,
- stavebník orác ie povinnv zabezoecit' prístupnosf olvnárenskvch zariadenr oocas realizácie
cinnostr z dövodu potrebv prevádzkovania olvnárenskvch zariadenr. naima vvkonu kontrolv
prevádzkv. údíZbv a vvkonu odbornych prehliadok a odbornych skúsok opráv, rekonstrukcie
(obnovv) plvnárenskvch zariadení,
- stavebnlk ie oovinnv umoznit' zástupcovi SPP-D vstuo na stavenisko a vykon kontroly realizácie

einnostr v ochrannom pásme plynárenskych zariadenr,

-

-

-

-

-

stavebník ie oovinnv realizovat' wkooové oráce vo vzdialenosti men~ei ako 1.00 m na katdú stranv
od obrvsu existuiúcich olvnárenskvch zariadenl v súlade s STN 73 3050 az oo oredchádzajúcom
vytycenl plynárenskych zariadenl vyhradne rucne bez pouzitia strojovych mechanizmov,
ak ori vvkooovvch orácach bolo odkrvté olvnárenské zariadenie. ie stavebnlk oovinnv kontaktovat'
ored zasvoanlm vvkoou zástuocu SPP-0 na vvkonanie kontrolv stavu obnazeného olvnárenského
zariadenia, podsvou a obsvoú plvnovodu a ulozenia vystraznej fólie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennlka,
prlstup k akymkorvek technologickym zariadeniam SPP-D nie Je povoleny a manipulácia s nimi je
prisne zakázaná, pokiar sa na tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie prevádzkovatera,
odkrvté olvnovody, káble, ostatné inzinierske siete musia byt' pocas odkrytia zabezpecené proti
oo~kodeniu.

stavebnlk nesmie nad trasou olvnovodu realizovaf také terénne úoravv, ktoré bv zmenili ieho
doterai~ie krvtie a hlbku ulozenia, v pripade zmenv úrovne terénu po:Zadujeme v~etky zariadenia a
poklopy plynárenskych zariadenf osadit' do novej úrovne terénu,
katdé po~kodenie zariadenia SPP-D, vrátane po~kodenia izolácie potrubia, musl byt' ihned
ohlásené SPP-D na tel.c. : 0850 111 727,
upozorr"lujeme, ze SPP-D moze pri v~etkych prfpadoch po~kodenia plynárenskych zariadenr podaf
podnet na Slovenskú obchodnú in~pekciu (SOI), ktorá ie oprávnená za poru~enie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezoecnostnom oásme olvnárenského zariadenia ulofü podra ustanovenl
Zákona o energetike sankciu vo vy~ke 300,-€ az 150 OOO,-€,
stavebnfk ie povinnv pri realizácif stavbv dodr:Ziavaf ustanovenia Zákona o enerQetike, Stavebného
zákona a invch v~eobecne závaznvch právnvch predpisov. ako ai oodmienkv uvedené v Záoise z
vvtvcenia plvnárenskvch zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP)
najma TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
stavebnlk je povinnv re~pektovat' a zohradnit' existenciu plynárenskych zariadenl a/alebo ich
ochrannych a/alebo bezpecnostnych pásiem,
stavebnlk je povinnv pri súbehu a krizovanr navrhovanvch vedenl s existujúcimi plvnárenskymi
zariadeniami dodr:Zaf minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
v ochrannom pásme plvnárenskvch zariadenl v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je
mozné umiestr"lovat' nadzemné stavby, kontrolné ~achty, trvalé porasty apad.,

•

Západoslovenská distribucná, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dna 21.11.2016:
Predmetnú stavbu berie na vedomie za dodr:Zanie nasledovnych podmienok:
- vo vyznacenom priestore sa nachádzajú 1kV káblové distribucné vedenia u ktoíYch pri realizácii
stavby ziadame dodr:Zat' ochranné pásma v zmysle zákona c.251/2012, §43 Z.z., ktoré Vám po
predlozenl objednávky na poziadanie vytycime
pre napojenie jednotlivych PCS stavby .Kanalizácia v obci Muzla" do distribucnej sústavy je
potrebné podat' ziadosti o pripojenie v zmysle zákona c.251/2012 Z.z.,
vykopovymi prácami stabilita podpernych bodov vzdu~nej siete nachádzajúcich sa v blízkosti
stavby nesmie byt' poru~ená.
zárover"l Vás upozorr"lujeme na jestvujúce podzemné cudzie káblové vedenie, (elektrické prlpojky
odberaterov obce), ktoré Vám po predlozenf objednávky na poziadanie vytycime.

•

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie e. 6611629689 zo dna 15.11.2016:
Na základe Va~ej ziadosti o vyjadrenie dávame nasledovné stanovisko pre vyznacené
záujmové územie : Döjde do styku so siefami elektronickych komunikácii (d'alej len SEK)
spoloenosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochrannym pásmom (§ 68 zákona c.351/2011 Z.z.) a zárover"l je
potrebné dodl"Ziavaf ustanovenia § 65 zákona ~. 351/2011 Z.z. o ochrane proti ru~eniu .
2. Vyjadrenie stráca platnosf uplynutrm doby platnosti uvedenej vyMie vo vyjadrenl, v prlpade zmeny
vyznaceného polygónu, dövodu ziadosti, úcelu ziadosti, v prlpade ak uvedené parcelné clslo
v ziadosti nezodpovedá vyznacenému polygónu alebo ak si stavebník nesplnl povinnosf padra
bodu 3.
3. Stavebnfk alebo nfm poverená osoba je povinná v prfpade ak zistil, ze jeho zámer, pre ktorY podal
uvedenú ziadost' je v kollzii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma tychto sieti (najneskör pred spracovanfm projektovej
dokumentácie stavby), vyzvaf spolocnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo prelozenie SEK prostrednfctvom zamestnanca spolocnosti povereného
správou sietr.
4. V zmysle § 66 ods.7 zákona c.351/2011 Z.z. o elektronickych komunikáciách sa do projektu stavby
musl zakreslif priebeh v~etkych zariadenl v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
5. Zárover"l upozorr"lujeme stavebnlka, ze v zmysle § 66 ods.10 zákona c.351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrief dohodu o podmienkach prekládky telekomunikacnych vedenf s vlastnlkom dotknutych
SEK. Bez uzavretia dohody nie je mo:Zné prelozif zrealizovat' prekládku SEK.

6. Upozorr"lujeme ziadatera, ze v textovej éasti vykonávacieho projektu musia figurovat' podmienka
spoloénosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriadovania skládok materiálu
a zriadovania stavebnych dvorov poéas vystavby na existujúcich podzemnych kábloch
a projektovanych trasách prekládok podzemnych telekomunikaénych vedeni a zariadeni.
7. V pripade ak na Vami definovanom územr v ziadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
podzemná telekomunikaéná sief, ktorá je vo vlastnlctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany ziadatera zabezpeéif nadzemnú sief proti po~kodeniu
alebo naru~eniu ochranného pásma.
8. Nedodrzanie vy~~ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poru~enim povinnosti podra § 68
zákona ~.351/2011 Z.z. o elektronickych komunikáciách v platnom znenl.
9. V pripade, ze ziadater bude so zemnymi prácami alebo éinnost'ou z akykol'vek dövodov pokraéovaf
potom, ako vydané vyjadrenie strati platnosf je povinny zastavif zemné práce a poziadaf o nové
vyjadrenie. Pred realizáciou vykopovych prác je stavebnlk povinny vykopovych prác je stavebník
povinny poziadaf o vytYéenie polohy SEK spoloénosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu. Vzhradom k tomu, ze na Va~om záujmovom územf sa mOzu nachádzaf
zariadenia inych prevádzkovaterov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televfzne
káblové rozvody, tymto upozorr"lujeme ziadatera na povinnosf vyziadaf si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovaterov zariadenl,
10.Vytyéenie polohy SEK spoloénosf Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom a.s. základe samostatnej objednávky do troch tYzdr"lov od jej
doruéenia na adresu spoloénosti alebo ju odovzdáte technikovi : Mikulá~ Prágay,
mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedte éfslo
tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebnfk alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu na vyMie uvedené body dodrzaf pri
svojej éinnosti aj V~eobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prllohu tohto vyjadrenia.
12.Liadater mOze vyjadrenie pouzif iba pre úéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre úéel
konanr podra stavebného zákona a následnej realizácie vystavby, ziadater nie je oprávneny
poskytnúf informácie a dáta dalej roz~irovaf, prenajlmaf alebo vyuzlvaf bez súhlasu spoloénosti
Slovak Telekom a.s.
13. .l:iadatera zárover"I upozorr"lujeme, ze v prfpade ak plánuje napojif nehnuternosf na verejnú
elektronickú komunikaénú sief úloznym vedenlm, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplnit' aj telekomunikaénú prlpojku.
14. Poskytovater negarantuje geodetickú presnosf poskytnutYch dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje ziadatera povinnosti poziadaf o vytYéenie.

• Zeleznice Slovenskej republiky, GR, odbor expertízy, Bratislava, vyjadrenie c.23630/2017-04202 zo dna 11.1.2011:
Z hradiska územnych a rozvojovych záujmom ZSR k stavbe v OPD nemáme námietky a súhlaslme
s vydanlm stavebného povolenia, za dodl"Zania nasledovnych podmienok:
1/ Re~pektovaf poziadavky uvedené vo vyjadrenf .l:SR OR Trnava é.3223/2017/SLTS.zo dna
10.07.2017 a jeho odbornych zloziek dolozenych v prllohách, tYkajúce sa ochrany jestvujúcich vedenl
v správe .l:SR,
21 Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovnfkov stavebnfka v kofajach zakázany,
3. Zabezpeéif, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov zelezniénych zariadenf. Akékorvek
opravy trate a zariadenl v správe LSR, spOsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady
stavebnfka,
41 .l:SR nezodpovedajú za prfpadné poruchy stavby a ~kody pri jej vystavbe a prevádzke spOsobené
zelezniénou prevádzkou a stavebnfk si nebude nárokovaf dodatotné úpravy zo strany l:SR z dOvodu jej
nepriaznivych vplyvov,
5/ Dodl"Zaf ustanovenia zákona é.513/2009 z.z. o dráhach, v znenf neskor~fch predpisov a zákona
é.50/1976 Zb. o územnom plánovanl a stavebnom poriadku, v znenf neskor~fch predpisov.

•

Hydromeliorácle, t.p., Bratislava, vyjadrenie c.5900-2/120/2016 zo dna 10.11.2016:
- krizovanie kanalizaéného potrubia gravitaéného a kanalizaéného potrubia vYtlaéného
s odvodr"lovaclm kanálom navrhnúf a vykonat' v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 /Krizovania
a súbehy melioraénych zariadenl s komunikáciami a vedeniami" z r.1983.,
- k zaéatiu prác pri krizovanr prizvaf zástupcu Hydromeliorácie ~.p., dislokované pracovisko
Komárno - kontaktná osoba p.Galko, é.t.0903 997 966,
- kanalizaéné potrubie (gravitaéné a vytlaéné) v miestach krizovania s odvodr"lovacrm kanálom ulozif
do chrániéky,
- v prlpade krizovania kanalizaéného potrubia (gravitaéného a vytlaéného)
s odvodnovaclm
kanálom prekopanlm - koryto kanála (dno a svahy po max. hladinu) v mieste prekopania opevnif
polovegetaénymi tvárnicami alebo kamennym záhozom,
- miesta krizovania vyznaéif vystraznymi taburami
- poéas realizácie stavby v mieste krizovania dodl"Zat' prietoénosf kanála,

pred ukoncenl, prác vyzvaf ná~ho pracovnlka, ktorj protokolárne (zápisom v stavebnom dennlku)
odsúhlasl vykonanie kritovania,
- v prlpade po~kodenia majetku §tátu - odvodr"lovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie,
§.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pOvodného stavu na náklady investora.
Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu tiadame doplnif o detail krifovania kanalizacného
potrubia gravitacného a kanalizacného potrubia vytlacného s odvodr"lovaclm kanálom a vykres
pozdlzneho profilu kanalizacného potrubia gravitacného a kanalizacného potrubia vytlacného so
zákresom odvodr"lovacieho kanála. Doplnenú PD tiadame predlozif na odsúhlasenie.
-

• Priemyselny park Stúrovo, a.s., Stúrovo, stanovisko zo dna 19.05.2017:
s predlotenou dokumentáciou o umiestnení stavby súhlaslme za dodrtania nasledovnych podmienok:
1. Ku krizovaniu prljazdovej kofaje c.701 dOjde v zeleznicnom kilometri 2,781200. Nakofko krizovanie
koraje nebude kolmo na prljazdovú koraj ziadame nad koncami chránicky osadif orientacné
stlpiky.
2. Krytie chránicky, do ktorej bude ulozené potrubie musl byf 1,5 m pod terénom v pate zeleznicného
zvr§ku.
3. Chránicku ziadame navrhnúf tak, aby vyhovela namáhaniu od dráhy.
4. Pri vystavbe krizovania ziadame rie~if také opatrenia, aby pocas realizácie krizovania nebola
obmedzená prevádzka vlecky a aby bola zabezpecená bezpecná prevádzka vlecky.

D) Rozhodnutie o námietkach úcastníkov konania:
V rámci konania neboli vznesené ziadne námietky voci vyufüiu územia a umiestneniu stavby preto
nie je potrebné o nich rozhodovaf.
Toto rozhodnutie podfa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znenf neskor~ich predpisov plati dva roky
odo dr"la nadobudnutia právoplatnosti. Nestrati v~ak platnosf, ak v tejto lehote bude podané stavebné
povolenie na stavbu umiestnenej tYmto rozhodnutlm.

Podra § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie závazné aj pre právnych
nástupcov navrhovatera a ostatnych úcastníkov konania.
Odövodnenie:
Navrhovater: Obec Muzla, 943 52 Muzla c.711, ICO 00309125 podal dr"la 31.3.2017 návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnenr stavby „Kanalizácia v obci Muzla" na pozemku parcelné e.
v k.ú. Muzla, Obid, $túrovo.
1/7594-11774/17Ú-Ma zo dr"la 11.4.2017 oznámil
Stavebny úrad oznámenim verejnou vyhlá~kou
podfa § 36 ods. 1 stavebného zákona zaeatie územného konania dotknutym organom §tátnej správy a
v§etkym známym úcastnlkom konania. V oznámenl uviedol, ze úcastníci konania a dotknuté orgány
§tátnej správy mozu nahliadnuf do podkladov na tunaj~om stavebnom úrade a mozu uplatnif svoje
námietky plsomnym podanim na tunaj~om stavebnom úrade, alebo pfsomne do zápisnice na ústnom
konanl, inak sa ne neprihliada. Taktiet uviedol, ze v rovnakej lehote mOzu oznámif svoje stanovisko
dotknuté orgány ~tátnej správy, inak sa podra § 36 ods. 3 stavebného zákona na námietky a pripomienky,
ktoré nebudú v urcenom termlne uplatnené sa nebude prihliadaf. Súcasne na prerokovanie predlozeného
návrhu podra § 36 ods.1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanrm
na 16.5.2017. Dr"la 03.5.2017 od Priemyselného parku Stúrovo, a.s. Továrenská 1, 943 01 Stúrovo
k stavebnému úradu bolo dorucené stanovisko k územnému konaniu s ziadosfou o
dodrtanie
nasledovnych podmienok : 1. Ku krifovaniu prljazdovej kofaje e. 701 dOjde v feleznicnom kilometri
2,781200. Nakorko krizovanie kofaje nebude kolmo na prljazdovú kofaj ziadame nad koncami chránicky
osadif orientacné stlpiky. 2. Krytie chránicky, do ktorej bude ulotené potrubie musl byt' 1,5 m pod
terénom v pate zeleznicného zvr~ku. 3. Chránicku ziadame navrhnúf tak, aby vyhovela namáhaniu od
dráhy. 4. Pri v}'stavbe krizovania ziadame rieM také opatrenia, aby pocas realizácie krizovania nebola
obmedzená prevádzka vlecky a aby bola zabezpecená bezpecná prevádzka vlecky. Na miestnom §etrenl
úcastnlk konania Zeleznica Slovenskej republiky, a.s., Nové Zámky vyzval investora na predlozenie
Jednotnej zeleznicnej mapy (JZM) so zakreslenou stavbou a ostatnymi nálezitosfami vrátane projektovej
dokumentácie. Mesto $túrovo Rozhodnutrm pod cfslom 1/13282-11774/17SÚ-Ma dr"la 17.05.2017
preru~il územné konanie a vyzval stavebnfka na predlozenie kladného stanoviska od Priemyselného
parku a.s., Stúrovo a konanie preru~il. Kladné stanovisko od Prie~yselného parku $túrovo, a.s., $túrovo
k stavebnému konaniu bolo predlozené dr"la 19.05.2017 a od Zeleznice Slovenskej republiky, a.s.,
Bratislava dr"la 24.7.2017.
Mesto Stúrovo ako prlslu§ny stavebny úrad podra § 117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovanl
a stavebnom poriadku v znenl neskor§lch predpisov posúdil návrh na umiestnenie stavby padra § 37 a §
38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutymi orgánmi a zistil, ze umiestnenie
zodpovedá hradiskám starostlivosti o tivotné prostredie, vyhovuje v~eobecnym technickym potiadavkám,
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické a protipoziarne predpisy, podmienky bezpecnosti práce a

e.

e.

technickych zariadení, dapravné podmienky, padmienky achrany prírady. Umiestnenie stavby je
v súlade sa závaznau i smemau casfou územnéha plánu abce Mu:tla, Obid a Mesta Stúrava.
Na základe uvedenéha stavebny úrad razhadal tak, aka je ta uvedené va vyrakavej ~sti tahta
razhadnutia.

Poucenie:

e.

Padra § 54 zákona
71/1967 Zb. o správnom konanr prati tomuto rozhodnutiu ma:tno podaf
odvolanie v lehote 15 dní oda dna aznámenia razhadnutia na správny orgán, ktor)' rozhadnutie vydal.

Toto rozhodnutie je po vycerpanr riadnych opravnych prostriedkov preskúma
padra ustanovenr Správneho súdneho poriadku ..

Priloha : - Situacny vykres
Oznámenie sa dorueí :
1.
2.
3.
4.
5.

Obec Mu:tla, 943 52 Muzla e. 711
DUAL spol. s r.o., Pri Hrádzi 30, 940 77 Nové Zámky
Obec Obid, Krára $tefana 57, 943 04 Obid
Mesto $túrovo, Námestie slobody 1, 943 01 $túrovo
Dorueí sa verejnou vyhláskou úeastnikom konania (podra § 61 ods.4 zákona e. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpísov - stavba s vel'kym poaom úeastnikov konania} :
Mesto $túrovo - tabura oznamov
Vyvesené dna :................................. „.... Zvesené dna : ............................................
Obec Muzla - tabura oznamov
Vyvesené dna :.......................................

Zvesené dna : ...........................................

Obec Obid - tabura oznamov

Vyvesené dna :.......................................
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.

Zvesené dna : ...........................................

lntemetová stránka www.stúrovo.sk
lnternetová stránka www.obid.sk
lnternetová stránka www.muzla.sk
úrad Nitrianského samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemnych komunikácii, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Slovenská správa ciest, IVSC, Miletirova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava 25
Okresny úrad, odbor starostlivosti o tivotné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská ul.e.13, 940 30 Nové Zámky
Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Bratov Baldigarovcov e.7, 940 01 Nové Zámky
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Krajsky pamiatkovy úrad, Námestie Jána Pavla 11, t .8, 949 01 Nitra
Západoslovenská vodárenská spolotnost', a.s., l..'.anová e.17, 940 64 Nové Zámky
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská distributná, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
leleznice Slovenskej republiky, M.R.$tefánika 74, 940 65 Nové Zámky
Hydromeliorácie, s.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211
Priemyselny park $túrovo, a.s., Továrenská 1, 943 01 $túrovo.

