
1/10 strana rozhodnutia č. 1/6608-349/20Sú-Ma 

M E S T O    Š T Ú R O V O   
Nám. slobody 1,  943 01 Štúrovo  

č. :   1/6608-349/20Sú-Ma                                   Štúrovo,  11.02.2020 
Vybavuje/tel:   Ing. Ladislav Majthényi 
                      036/2851321 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

ROZHODNUTIE 
 
     

      Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa určenia Krajského úradu v Nitre č. 2003/11126-002 
zo dňa 24. 11. 2003 a v zmysle § 119 zák č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“, na pozemkoch parc. č. 963/4, 10589/6 podľa registra „C“ KN a 
na pozemkoch parc. č. 9748, 9746, 9747, 11031 podľa registra „E“ KN katastrálne územie Mužla, 
navrhovateľa Obec Mužla , Mužla 711, 943 52 Mužla, IČO 00309125 v zastúpení starostom obce Ing. 
Iván Farkas, účastníkmi konania sú vlastníci vyššie uvedených pozemkov, vydáva podľa § 39 a § 39a  
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov toto 

 
r o z h o d n u t i e 

o  umiestnení  stavby 
 
navrhovateľ: Obec Mužla , Mužla 711, 943 52 Mužla, IČO 00309125  

v zastúpení starostom obce Ing. Iván Farkas 
 

stavba: „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“    
účel:  zvýšenie bezpečnosti chodcov pozdĺž cesty I/63 
kat. územie:  Mužla 
príslušnosť  
k zastavanému úz.:  pozemok v zastavanom území obce 
na pozemkoch  
parc.č.: 

 
963/4, 10589/6 podľa registra „C“ KN 
 

na pozemkoch   
parc.č.:   9748, 9746, 9747, 11031 podľa registra „E“ KN 
list vlastníctva :   LV č. 1, 3815, 5034, 1121, 5074  
vlastníci pozemku :  Obec Mužla 711, 943 52 Mužla, Družstvo agropodnikateľov Mužla, Slovenská 

správa ciest Bratislava, vlastníci pozemkov na základe LV č. 5034, 5074 
 
tak, ak je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
a)  Urbanistické riešenie a architektonické podmienky: 

 
ZÁKLADNÉ PROJEKTOVANÉ KAPACITY: 
 
- priechod pre chodcov cez cestu I/63 V km 136,000 (kumulatívne) a priechod v km 136,148 

(kumulatívne), 
- chodník pre chodcov v dĺžke 280bm, 
- priepusty pod chodníkom -4ks + predlženie terajšieho priepustu, 
- úprava cestnej priekopy, 
- lávka pre peších cez Mužliansky potok, 
- trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie náležiace k priechodom pre chodcov; dočasné 

dopravné značenie počas výstavby - je predmetom dodávky dodávateľa stavby. 
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b)  Napojenie na inžinierske siete 
 

. Stavba nebude napojená na žiadne inžinierske siete. 
 

Plochu priechodu pre chodcov je nutné osvetliť. Osadenie elektrotechnických súčasti, ktoré nie je 
predmetom tohto projektu, ale sú určené ako nutné zariadenia, ktorých realizácia musí byť 
vykonaná do kolaudácie predmetu tohto projektu. Projekt elektrických súčastí si musí obstarať 
stavebník u odborne spôsobilej osoby. 
 
 

c) Stanoviská dotknutých orgánov a z nich  vyplývajúce podmienky: 
 

 Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č.OU-NZ-OSZP-2019/009267-02-Sl, dňa 
24.04.2019  

   Z hľadiska odpadového hospodárstva niet námietok k predloženej projektovej dokumentácii stavby 
„Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“. Ku kolaudačnému konaniu o povolení na užívanie je potrebné 
vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe 
nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.  

Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, 
resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch.  

Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre 
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby 
(nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca 
odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred 
ich skládkovaním. 

  
 Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č. OU-NZ-OSZP-2019/009269-02-Hl, dňa 

22.05.2019  
 

Predložený projekt stavby rieši vybudovanie chodníka pozdĺž cesty I/63 v k.ú. Mužla, investorom 
stavby je obec Mužla. V rámci stavby bude vybudovaný priechod pre chodcov, predĺžený jestvujúci 
priepust, upravená cestná priekopa a lávka pre peších cez Mužliansky potok.  

 Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná. 
Na realizáciu stavby je potrebný súhlas podľa §27 ods.(1) písm. a) vodného zákona. K vydaniu súhlasu 

je potrebné priložiť vyjadrenie príslušného správcu vodného toku. 
 
 

 Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č. OU-NZ-OSZP-2019/009268-02-Ko, dňa 
17.05.2019  
 

Zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov v 
dotknutom území predmetnej stavby vyplývajú nasledovné skutočnosti : 
 
- uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prirody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ,,zákon“) platí 
prvý stupeň ochrany územia, vuvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované 
chránené územie, 

- podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce 
u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu Ich koreňových 
systémov a nadzemných častí, 

- podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, 
ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 
okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom, 

- stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a 
živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany 
chránených druhov vydáva Ministerstvo ZP SR, Bratislava. 
 
Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a nie je rozhodnutím 
podľa predpisov O správnom konaní. 
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 Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, č. OU-NR-OCDPK-
2020/008176-006, dňa 28.01.2020 
 
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa ustanovenia § 3 ods. 1, písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 3 ods. 4, písm. d) uvedeného 
zákona, na základe žiadosti Obce Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla, podanej na tunajšom úrade dňa 
19.12.2019, v zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon, so záväzným 
stanoviskom MV SR OR PZ v Nových Zámkoch číslo: ORPZ-NZ-ODI1-10-002/2020 zo dňa 27.01.2020, 
stanoviskom SSC IVSC Bratislava číslo: SSC/6426/2019/6170/44320 zo dňa 02.12.2019 určuje použitie 
a umiestnenie trvalého dopravného značenia na ceste I/63 v k. ú. Mužla, z dôvodu vyznačenia prechodu 
pre chodcov, zvýšenia bezpečnosti chodcov pozdĺž cesty I/63 a novostavby chodníkov pre chodcov od 
Jednoty po futbalový štadión tak, ako je navrhnuté v predloženej projektovej dokumentácii. 

 
Určenie použitia dopravného značenia na ceste I/63 je vydané za nasledovných podmienok: 
 
Dopravné značky a dopravné zariadenia osaďte v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
cestnej premávke a nadväzne na STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
 
Žiadateľ  musí  dodržať  podmienky  stanoviska  MV  SR  OR  PZ  v  Nových  Zámkoch  číslo:  ORPZ-NZ-
ODI1-10-002/2020 zo dňa 27.01.2020: 
 

- všetky dopravné značky IP6 Priechod pre chodcov budú umiestnené v žltozelenom retroreflexnom 
ráme, 
- priechody pre chodcov na ceste I/63 budú vybavené verejným osvetlením na stožiaroch 
s výložníkom ponad priechody, pričom budú doplnené o pasívne reflexné prvky vo vozovke alebo o 
možnosť riešenia svetelných dopravných gombíkov umiestnených vo vozovke, 
- chodníky ako aj prechody pre chodcov budú realizované za dodržania podmienok stanovených 
s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, 
-  dopravné  značenie  a  dopravné  zariadenia  budú  vyrobené  a  umiestnené  za  dodržania  
podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, ako i v 
zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sú upravené niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 
8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
-  ODI  požaduje  pri  realizácii  umiestnenia  predmetného  trvalého  dopravného  značenia  
prizvanie dopravného inžiniera ODI mailom na adresu mario.kollar@minv.sk najneskôr 3 pracovné 
dni vopred. 
-  ODI  si  vyhradzuje  právo  dodatočne  stanoviť  podmienky  alebo  uložené  podmienky  zmeniť,  
ak  si  to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem. 

 
Žiadateľ  musí  dodržať  podmienky  Slovenskej  správy  ciest,  IVSC  Bratislava,  číslo: 

SSC/6426/2019/6170/44320 zo dňa 02.12.2019. 
 
Zodpovedný za správnosť použitia a osadenia dopravného značenia a dopravných zariadení bude 

Ing. Iván Farkas - starosta obce Mužla, tel. č.: 0915 333 312, v súčinnosti so zástupcom cesty I/63, 
Slovenskou správou ciest, IVSC Bratislava. 

 
 
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky, č. ORHZ-NZ2-

2019/000442-002, dňa 27.04.2019  
 

Názov stavby: „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63 (v úseku staničenia – kumulatívne v km 
135,961-136,225 
Miesto stavby: v k.ú. Mužla 
 

s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 
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 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.05.2019:  
 
K predloženej projektovej dokumentácii o vyjadrenie sa k územnému konaniu stavby „Mužla, chodník 
pozdĺž cesty I/63“ súhlasíme za dodržania nasledovných pripomienok: 

 
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ochranné pásma a priestorová normu STN 73 6005 distribučných 

elektroenergetických zariadení V zmysle zákona č.251/2012 Z.z.,. 
- nadzemné elektrické vedenia nachádzajúce sa v záujmovej oblasti rešpektovať podľa viditeľnej 

prítomnosti 
- pri úprave priekopy ,,U” žiadame zabezpečiť prístup aj ťažkej techniky k jestvujúcej transformačnej 

stanice TS 0036-006 
 
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona 
o energetike č.25l/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy 
vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná 
osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, 
alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení. 
 
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č. vyjadrenia 42102/2019 zo dňa 12.06.2019:  

 
K predmetnému projektu stavby dávame nasledovné vyjadrenie:  

1. V záujmovej oblasti je budovaný verejný vodovod a vodovodné prípojky k jednotlivým 
nehnuteľnostiam. 

2. Pri rekonštrukcii jestvujúcich zemných priekop žiadame zachovať minimálne krytie verejného 
vodovodu a prípojok 0,9m. 

3. Pred započatím výkopových zemných prác pre prípojky žiadame prizvať pracovníka VPS 
Štúrovo tlf. 036/7771700 vedúceho p. Berinštera, majstra p. Tótha, ktorý Vám vodovod vytýči 
a určí Vám miesto a podmienky napojenia. 

4. Ovládacie prvky vodovodu, dotknuté spätnými úpravami žiadame v zmysle §27 ods.4 zákona 
442/2002 Z.z. upraviť do nivelety terénu. 

5. Predložený projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.  
 
 Distribúcia SPP, vyjadrenie č. TD/NS/0102/2019/Ch zo dňa 17.05.2019:   

  
 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 vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok: 
- 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), 

- 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 je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby 
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
údržby a výkonu odbor. prehliadok a odbor. skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plyn. zariadení.   

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m  na každú 
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov, 

- Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu,  

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia 
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 
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- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 11 727, 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon, 

- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,  

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.  

 
 Slovak Telekom a.s. :  

k predmetnému projektu dávame nasledovné vyjadrenie:  
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie dávame nasledovné stanovisko pre vyznačené 
záujmové územie : Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň 

je potrebné dodržiavať ustanovenia § 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 sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sietí. 

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. Upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musia figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
podzemná 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 povinnosti 
podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýkoľvek 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 výkopových prác je stavebník 
povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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 spoločnosť 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://telekom,sk/vyjadrenia.  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
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11. Stavebník alebo nim 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 vytavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 
poskytnúť 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. 

 
 Krajský pamiatkový úrad Nitra : určuje nasledovné podmienky: 

 
Krajský pamiatkový úrad Nitra na základe žiadosti, ktorú požiadal Stavebník, Obec Mužla, 943 52 Mužla 
711, doručenej dňa 24. 04. 2019, o vydanie záväzného stanoviska k stavbe: "Chodník pozdĺž cesty l/63", 
parc. č. 9748/1, 9746/3, 9746/9, 9747/1, 9747/3, 10589/5, 11031/2, 963/4 reg. "C", 9748, 9746, 9747, 11 
031 reg. "E", kat. úz. Mužla, okr. Nové Zámky (ďalej len ,,stavba”), 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 Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do 
obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra 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 
Slovenskej republiky poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. 
Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. 
 

 Michovský s.r.o., Piešťany,  vyjadrenie č.BA-3135/2019 zo dňa 09.10.2019 
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. 
 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, č.1426/2/2019 zo dňa 

24.04.2019: k predmetnému projektu dáva záväzné stanovisko: Súhlasí sa s návrhom obce Mužla s 
prideleným IČO : 00309303  doručeným dňa 17.04.2019, zaevidovaným pod č. 2419/2019 na územné 
konanie stavby „Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“ ( v úseku staničenia kumulatívne km 135,961 – 
136,225). 

 
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Správa vnútorných vôd Komárno, 

Svätoondrejská 6, 945 05 Komárno 
 

- Účelom navrhovanej stavby je zvýšiť bezpečnosť chodcov pozdĺž cesty I/63 novostavbou 
chodníkov pre chodcov z budovy Jednoty po futbalový štadión. 

- Projekt navrhuje vybudovať lávku cez Mužliansky potok. 
- Spodná hrana mostovky navrhovanej lávky bude prevýšená nad spodnú hranu mostovky 

terajšieho cestného mosta na cesta I/64 o 0,2m. 
- Betónové mostné opory so svetlým rozstupom 5,4m sú navrhnuté mimo terajšieho 

lichobežníkového prietokového profilu Mužlianskeho potoka. 
 Na základe predloženej projektovej dokumentácie navrhovanou stavbou súhlasíme bez pripomienok. 
 
 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby NZ, vyjadrenie 

č.203/2019 zo dňa 30.04.2019:   
 
 Predmetná stavba umiestnená v katastrálnom území obce Mužla sa nedotýka záujmov ochrany ciest 
ll. a lll. triedy v okrese Nové Zámky, z uvedeného dôvodu k predloženej projektovej dokumentácii z 
hľadiska cestného zákona neuplatňujeme žiadne pripomienky. 

 
 MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,  
 vyjadrenie č. ASM-40-899/2019 zo dňa 18.04.2019: 
 

- S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme. 
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 Slovenská správa ciest, vyjadrenie č.SSC/6426/2019/6170/44320 zo dňa 02.12.2019:   
 

K tomu dávame nasledovné stanovisko: 
1. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie a požadujeme, aby boli navrhnuté 
v súlade s STN 73 3050. 
2. Chodník je navrhnutý od Mužlianskeho potoka na ľavej strane cesty l/63 (KN-Štúrovo) za 
priekopou. V 136,000 prechádza priechodom pre chodcov cez cestu i/63 a pokračuje po pravej 
strane cesty l/63 (KN-Štúrovo) za priekopou po COOP jednotu. S návrhom trasy chodníka 
súhlasíme. 
3. Lávka cez Mužliansky potok je navrhnutá vo vzdialenosti 14m od vtokového otvoru cestného 
mosta na ceste l/63. 
4. Cestná priekopa bude odsunutá od vozovky cesty I/63 a prehĺbená na hĺbku min. 0,2m pod 
predpokladanú cestnú pláň. Koncepčný návrh umiestnenia cestnej priekopy počíta s perspektívou 
úpravy šírky jazdných pruhov na ceste I/63 na pasportizačné parametre cesty I/63. 
5. V mieste priechodov pre chodcov bude realizované premostenie priekopy priepustami DN 
600mm - 4ks + predĺženie terajšieho priepustu. 
6. Pri stavebných prácach nesmie dochádzať K znečisťovaniu vozovky, narušeniu jej celistvosti, 
k skladovaniu zeminy ani iných stavebných materiálov a ani k zbytočnému narušeniu plynulosti a 
bezpečnosti cestnej premávky. Akékoľvek znečistenie cesty l/63 požadujeme okamžite odstrániť. 
7. Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/63 žiadame nahlásiť poverenému 
pracovníkovi SSC IVSC - Bc. Kubaščík, tel.: 0903 283 847, min. 3 dni pred zahájením, ktorý 
zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ' .stavby je povinný riadiť sa pokynmi 
uvedeného pracovníka. 
8. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania nášmu 
zástupcovi (Kubašćík J.). Žiadateľ bude zabezpečovať počas plynutia záručnej doby priebežne a 
bez meškanie, pripadne do 10 dní od písomného vyzvania zástupcom majetkového správcu cesty 
l/63 odstraňovanie závad v cestnom telese a uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto 
závad. 
9. Osadenie značiek a ich demontáž zabezpečí investor na svoje náklady. Vodorovné dopravné 
značky požadujeme realizovať v retroreflexnom plastovom vyhotovení s 5-ročnou zárukou. 
Priechod pre chodcov bude len v bielej farbe. Priechod musí byt' osvetlený. Osvetlenie nebude v 
správe SSC. 
10. Stavebník je povinný požiadať OÚ pre CD a PK v Nitre o súhlas so zvláštnym užívaním cesty 
I/63. Určenie dočasných a trvalých dopravných značiek na ceste I/63 vydá OÚ Nitra, odbor CD a 
PK, po odsúhlasení na príslušnom DI. . 
11. Súhlasíme s umiestnením navrhovanej stavby chodníka na pozemku parc.č. 10589/5 podľa 
reg, C KN, v k.ú. Mužla. Investor je povinný pred realizáciou stavby uzavrieť s SSC Zmluvu o 
zriadení vecného bremena. 

 
 HYDROMELIORÁCIE š.p. č. vyjadrenia 2439/2/120/2019 zo dňa 23.07.2019: 
 
 K predloženej projektovej dokumentácii nemáme námietky a súhlasíme s ňou. 

 Zároveň však upozorňujeme, že predmetný odvodňovací „kanál Mellekér“ ev.č. 5207 024 001 je v 
súčasnej dobe v procese prevodu a majetkového vysporiadania so Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, š.p.. 

 Počas výkonu prác Vás žiadame zachovať funkčnosť a prietočnosť odvodňovacieho kanála. 
 
 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V NZ, č. vyjadrenia ORPZ-NZ-ODl1-33-

028/2019 zo dňa 17.05.2019: 
 

 Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, v 
zmysle ustanovenia § 3 odS.7 zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, po náležitom posúdení predloženej situácie návrhu 
umiestnenia trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia na novozriadených priechodoch 
pre chodcov na štátnej ceste I/63 v ckm 136,000 a v ckm 136,148, z hľadiska zabezpečenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nemá námietok a súhlasí s určením osadenia 
navrhovaného trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, tak ako je to vyznačené a 
overené Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových 
Zámkoch, v predložených situáciách projektovej dokumentácie. 
 
 Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, 
nemá námietok a súhlasí so zriadením nových priechodov pre chodcov za dodržania podmienok 
stanovených v prílohe č.1, článku 22, bodu 7, vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sú upravené 
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niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
   Plocha pre chodcov bude bezbariérová plocha vhodná aj k bezpečnému pohybu osôb a osôb s 

obmedzenou pohyblivosťou v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. O všeobecných požiadavkách 
zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami S obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
predpisuje všetky potenciálne miesta prechodu chodcov cez vozovku a iné navrhované spevnené 
plochý zhotoviť bezbariérovo.  

 
 Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, 
doporučuje pre zvýraznenie priechodu pre chodcov osadiť pasívne reflexné prvky vo vozovke tesne 
pred priechodom pre chodcov.  

 
 Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie bude umiestnené na novovybudovaných 
priechodoch pre chodcov na štátnej ceste 1/63 V ckm 136,000 a v ckm 136,148., v obci Mužla, za 
dodržania podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
ako i v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sú upravené niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Nových Zámkoch, 
nemá námietok ohľadom vybudovania nového chodníka pozdĺž štátnej cesty I/63 v úseku km 
135,961 -136,225, za dodržania podmienok stanovených v STN 73 61 10 Projektovanie miestnych 
komunikácií. 

 
 Osadzovanie odsúhlasených dopravných značiek na štátnej ceste I/63 v obci Mužla môže byť 
vykonané až po vydaní určenia umiestnenia trvalého dopravného značenia príslušným cestným 
správnym orgánom Okresným úradom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nitra. 
Dopravné značky musia mať príslušné certifikáty zhody stavebných výrobkov v zmysle platných 
právnych predpisov platných v SR. 

 
 Okresný dopravný inšpektorát OR PZ V Nových Zámkoch pre zabezpečenie bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť' a plynulosť cestnej premávky, alebo dôležitý verejný 
záujem. 

 
 Na pozemné komunikácie sa môžu umiestniť len dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré 
majú preukázanú zhodu podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 
predpisov alebo podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 Gabriel Csicsó, Mužla 635, 943 52 Mužla zo dňa 02.12.2019: 
 

- Súhlasí s umiestnením líniovej stavby ako väčšinový spoluvlastník pozemku, na vyššie 
uvedenom pozemku, realizovanej podľa projektovej dokumentácie, 

- s vydaním územného a stavebného povolenia na realizáciu vyššie uvedenej stavby 
 

 Družstvo agropodnikateľov Mužla , Mužla 726, 943 52 Mužla, Nájomná zmluva zo dňa  
25.10.2019: 

 
- Súhlasí s umiestnením líniovej stavby, na vyššie uvedenom pozemku, realizovanej podľa 

projektovej dokumentácie, 
- s vydaním územného a stavebného povolenia na realizáciu vyššie uvedenej stavby 

 
  
   Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V rámci konania neboli vznesené námietky voči umiestneniu  a uskutočneniu stavby preto nie je potrebné 
o nich rozhodovať  
       
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podané stavebné 
povolenie na stavbu umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné 
rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 
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O d ô v o d n e n i e:        

 
     Navrhovateľ Obec Mužla , Mužla 711, 943 52 Mužla, IČO 00309125, v zastúpení starostom obce Ing. 
Iván Farkas,, podala dňa 22.10.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Mužla, chodník pozdĺž cesty I/63“, na pozemkoch parc. č. 963/4, 10589/6 podľa registra „C“ KN a parc. 
č. 9748, 9746, 9747, 11031 podľa registra „E“ KN v k. ú. Mužla. Začatie konania bolo oznámené všetkým 
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením č. 1/20840-14049/19Sú-Ma dňa 
04.11.2019. Doručenie u všetkých účastníkov a dotknutých orgánov je preukázateľné.  

Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 
38 stavebného zákona, zosúladilo  stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnenie 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám, 
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické a protipožiarne predpisy, podmienky bezpečnosti práce a 
technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody atď.. Stanoviská správcov sietí 
a dotknutých orgánov k umiestneniu stavby sú kladné. Počas konania neboli vznesené námietky zo 
strany účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby, preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
 
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie:  Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý 
rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné príslušným súdom. 

 

 

 
                     
        
                                                                                                      Ing. Eugen SZABÓ  
                                                                                                          primátor mesta  
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Rozhodnutie sa doručí :    
 
1. Obec Mužla , Mužla 711, 943 52 Mužla 
2. Aquaplan s.r.o., Kossuthovo nám. č. 18, 945 01 Komárno 
3. Družstvo agropodnikateľov Mužla , Mužla 726, 943 52 Mužla    
4. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
5. Csicsó Gabriel, 627, Mužla 943 52 
 
 
6. Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavba s veľkým počtom účastníkov konania):   
                 
- Mesto Štúrovo  – tabuľa oznamov 

 
      Vyvesené dňa :  13.02.2020  Dátum doručenia:  02.03.2020  Zvesené dňa : ..................... 
 
 
Podpis a pečiatka:   Podpis a pečiatka:   Podpis a pečiatka: 
 
 
 
 ..........................................      ..........................................             ..........................................           
 
 
 

- Obec Mužla  – tabuľa oznamov 
 
 
      Vyvesené dňa :  13.02.2020  Dátum doručenia:  02.03.2020  Zvesené dňa : ..................... 
 
 
Podpis a pečiatka:   Podpis a pečiatka:   Podpis a pečiatka: 
 
 
 
 ..........................................      ..........................................             ..........................................           
 

 
7. Internetová stránka  www.sturovo.sk 
8. Internetová stránka www.muzla.sk 

 
Na vedomie: 
 
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
10. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
11. Okresný úrad Nové Zámky, odbor  starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, 
12. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky  
13. Okresný úrad Nové Zámky, odbor  krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, 
14. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor cestnej dopravy a pozemných kom., Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 
15. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 
16. Regionálna správa a údržba ciest a,s, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky  
17. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch, Bratov Baldigarovcov 7, 940 01 Nové Zámky   
18. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
19. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
21. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod : Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky, 
22. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
24. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
25. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 64  Nové Zámky, 
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská ul. č.13, 943 30 Nové Zámky, 
27. Mesto Štúrovo/ spis 

 


