
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Stavebný úrad 
V Pezinku, dňa 18.05.2020 
Zn.: 5/76—UR/849-38467/2018-20 

ROZHODNUTIE 

Navrhovatel': Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov 
IČO: 35 763 469 

v zastúpení: S com SK s. r. o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava - Rača 

podal dňa 14.12.2018 na Mesto Pezinok - stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete: INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka 
Pezinok. 

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo 
predložený návrh podl'a § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zist'ovaním konaného dňa 14.05.2019 vydáva podl'a 

§ 39a stavebného zákona, §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby elektronickej komunikačnej 
siete 

INS B2B FTTx PK Glejovka 
Pezinok 

Stavba sa bude realizovat' na pozemkoch ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý je priložený 
k tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddelitel'nú súčast'. 

Popis stavby: 
Trasa stavby je navrhovaná po ul. Glejovka z jestvujúcej optickej spojky DOSO4 v mieste klesania 
ulice pri záhradkárskej osade. V mieste križovania ul. Glejovka so železničnou vlečkou sa trasa 
rozdel'uje na tri smery — vpravo okolo areálu Brenntag Slovakia, s.r.o., priamo smerom k firme Víno 
Matyšák, s.r.o., a vl'avo pozdíž záhradkárskej osady smerom k železničnej trati, d'alej pozdíž trate 
s pripojením do areálu firmy Regena spol. s r.o. Trasa d'alej pokračuje križovaním Saulaku v súbehu 
so železničnou trat'ou smerom k Drevárske ulici a s následným vstupom do priemyselného areálu — 
v zmysle priloženej situácie. 
Trasa je navrhnutá zemnými prípojkami z novovybudovaných PODB. Primárna siet' bude spájat' 
jednotlivé novovybudované optické rozvádzače (PODB) cez MT nx12/8mm, do ktorých bude 
zafúknutý 12-vláknový optický kábel.. Primárna čast' siete bude ukončená v nových PODB. 
Sekundárna siet' sa bude budovat' mikrotrubičkami 24, 12, 7, 4, 2, 1x7/4mm, začína v PODB a bude 
ukončená v areáloch firiem, príp. domoch podl'a vyjadrenia vlastníkov. Trasa je navrhnutá prevažne 
v zelených pásoch. Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov a príp. železničnej vlečky sa 
navrhuje podtláčaním. Vodný tok bude križovaný prekopaním. 

Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s ust. § 39a odst. 2 a 
súvisiacimi ustanoveniami stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto 
podm ienky : 
1. Umiestnenie — trasovanie optickej siete bude v súlade s priloženou situáciou. Situácia bola 

overená tunajším stavebným úradom a tvorí nedelitel'nú prílohu tohto rozhodnutia. 



2. Projektová dokumentácia pre uskutočňovanie stavby musí byt' spracovaná oprávnenými 
osobami v zmysle. §45 ods. 1, 2 a 4 a §46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými 
predpismi. Musí byt' vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov v súlade 
s §§43, 43a - i) a nasledujúcich a §§47 — 53 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi 
technickými normami a predpismi, hlavne z hl'adiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, 
hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia a požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 
532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnost'ou pohybu. 

3. Technické riešenie optickej siete navrhnút' tak, aby bolo perspektívne možné dobudovanie 
obslužnej komunikácie funkčnej triedy C3 nad navrhovanou optickou siet'ou v zmysle UPN. 

4. Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečit' presné vytýčenie polohy 
všetkých jestvujúcich podzemných vedení a následne ich zohl'adnit' pri projektovej príprave 
stavby. Projektová dokumentácia bude zohl'adňovať  polohu existujúcich verejných rozvodov v 
zmysle podmienok ich správcov, bude rešpektovat' ich ochranné pásma v súlade s platnými 
predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o križovaní a súbehu 
inžinierskych sietí. 

5. V projektovej dokumentácii v prípade potreby vymedzit' konkrétnu plochu pre skládku materiálu 
a navrhnút' opatrenia na zaistenie bezpečnosti pohybu chodcov a cestnej dopravy. 

6. V prípade potreby čiastočnej alebo úpinej uzávierky komunikácie spracovat' projekt dopravného 
značenia oprávnenou osobou, v ktorom pracoviská v blízkosti cesty označit' dočasným 
dopravným značením. Projekt predložit' na odsúhlasenie OR PZ v Pezinku ODI. 

7. Navrhovatel' pred začatím stavby požiada Mesto Pezinok o povolenie k rozkopávkam a o záber 
verejného priestranstva. 

8. Navrhovatel' je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámit' začatie 
stavby stavebnému úradu. Zároveň  predloží názov a oprávnenie zhotovitel'a na uskutočnenie 
stavby. 

9. Stavebný denník je povinný viest' stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác 
až do skončenia stavebných prác. 

10. Návrhom vhodnej organizácie výstavby zabezpečiť, aby zásahmi do komunikácií, chodníkov a 
inžinierskych sietí nedošlo k ohrozeniu a neprimeranému obmedzeniu sprístupnenia, užívania 
a zásobovania médiami obytných domov a ostatných nehnutel'ností v dotknutej lokalite. 

11. Rešpektovat' a zabezpečit' ochranu existujúcich inžinierskych sietí a pri projektovaní aj 
uskutočňovaní stavby rešpektovat' ich ochranné pásma podl'a STN 73 6005. 

12. Počas výstavby dodržiavat' ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov. 

13. Pri terénnych zásahoch minimalizovat' negatívne dopady na okolité životné prostredie. Trasu 
výkopovej ryhy v zelených pásoch odklonit' čo najd'alej od kmeňov drevín a krovitých porastov. 
V blízkosti drevín a krovitých porastov vykonávat' len ručné výkopy. Navážky vyhĺbenej zeminy 
uskladňovat' mimo kmeňov drevín a krovitých porastov. Konkrétnu polohu výkopu v línii trasy 
volit' s ohl'adom na existujúci stav povrchu a zelene, výkopy uskutočňovat' v nevyhnutnom 
rozsahu a tým minimalizovat' negatívny dopad na verejnú zeleň, spevnené a iné plochy 
a životné prostredie. Pri realizácii stavby chránit' dreviny — v zmysle Arboristického štandardu 2 
— Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. 

14. Pred výkopovými prácami vytýčit' polohu inžinierskych sietí ich správcami. 
15. Pri krížení a v blízkosti existujúcich verejných vedení a v ich ochranných pásmach vykonávat' 

ručný výkop. 
16. Pri križovaní, resp. súbehu výkopu, jestvujúce podzemné vedenia chránit' proti mechanickému 

poškodeniu, zabezpečiť  technické opatrenia proti vzniku previsu. Pred zasypaním odkrytého 
vedenia prizvat' zástupcov jednotlivých správcov ku kontrole neporušenosti vedení. 

17. Zabezpečiť  dobrý technický stav používaných mechanizmov, aby nedošlo k úniku ropných látok 
do podzemných vôd. 

18. Pred začatím prác spracovat' povodňový plán a pri realizácii prác postupovat' v zmysle 
schváleného povodňového plánu. 

19. S odpadmi vznikajúcimi počas uskutočňovania stavby zatriedenými v zmysle vyhlášky MŽP č. 
365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je stavebník povinný nakladat' 
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. a o zmene a dopinení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

2 



20. Ak počas prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovat' podl'a §127 
stavebného zákona, nález ihned' ohlásit' Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava a urobit' 
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokial' o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode 
s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom. 

21. Stavba musí byt' uskutočňovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby 
a výstavbu v zmysle ustanovení stavebného zákona, s požiadavkami požiarnej ochrany, 
základnými ustanoveniami na úseku hygieny, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia 
a všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami. 

22. Rešpektovat' ustanovenia zákona č. 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov hlavne ust. 
§66, týkajúceho sa práv a povinností zriad'ovatel'a siete k cudzím nehnutel'nostiam. 

23. Stavenisko musí spĺňať  požiadavky Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

24. Stavebník je povinný miesto stavby v celom rozsahu zabezpečit' tak, aby nedošlo k ohrozeniu 
zdravia a aby bola zaistená bezpečnost' osôb, pešej i cestnej dopravy a to vhodným označením 
staveniska, zabezpečením proti vstupu cudzích osôb. Rešpektovat' požiadavky na stavenisko 
v zmysle §43i stavebného zákona. Zabezpečit' bezpečnost' pohybu l'udí v priestore výkopov 
a zabezpečit' vhodný prístup k okolitým dotknutým nehnutel'nostiam. 

25. Uskutočňovaním stavby nesmie dôjst' k poškodeniu a znečist'ovaniu príjazdových komunikácií. 
V prípade ich znečistenia je bezpodmienečne nutné zabezpečit' ich okamžité čistenie. 

26. Pri vykonávaní prác na verejnom priestranstve vymedzit' manipulačný pás v trase vedenia, 
pričom je potrebné minimalizovat' zásah do okolitého terénu a zelene. Skladovat' stavebný 
materiál a zhromažd'ovať  odpad na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom obce na 
záber verejného priestranstva. 

27. Počas realizácie prác je nutné dbat', aby sa čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov 
alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabránit'. 
Ak dôjde k poškodeniu susedného pozemku alebo stavby je stavebník povinný uviest' susedný 
pozemok i stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, 
poskytnút' vlastníkovi náhradu škody podl'a všeobecných predpisov o náhrade škody. 

28. Rešpektovat' oprávnené a zákonné požiadavky vlastníkov pozemkov pri realizácíi prác na ich 
pozemkoch. 

29. Po ukončení stavby dotknuté nehnutel'nosti uviest' do pôvodného stavu. 

Námietky účastníkov konania: Dňa 14.05.2019 na ústnom pojednávaní bola vznesená 
pripomienka zástupcu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Ing. Váleka v nasledovnom 
znení: SVP, š.p. požaduje spinenie bodu 5 stanoviska zn. CS SVPOZBA 350/2018/134 
z 05.12.2018. Na základe zmeny technológie spracovat' Povodňový plán , pripomienkovat' SVP 
a schválit' OÚ Pezinok, ŠVS. 
Na základe upresnenia Ing. Váleka z 20.05.2019: Povodňový plán je potrebné vyhotovit' pred 
zahájením prác, ktoré požadujeme oznámit' našej organizácii písomne s predloženým , schváleným 
povodňovým plánom. 

Stanovisko stavebného úradu: nátruetky sa akceptujú a ukladá sa navrhovateľovi povinnost' spinit' 
bod 5 stanoviska SVP, pred začatím prác vyhotoviť  povodňový plán a písomne oznámíť  začatie prác 
SVP, š.p. spolu s predložením schváleného povodňovým plánom. 

Stanoviská a podmienky dotknutých a odborných oddelení Mesta Pezinok: 
Mesto Pezinok, CSO — stanovisko z 17.08. 2017 - súhlasí s projektovou dokumentáciou pre stavbu 
„INS_ B2B_FTTx_PK_Glejovka" pri dodržaní nasledovných podmienok 
- aspoň  30 dní pred samotným začatím výkopových prác navrhovatel' požiada Mesto Pezinok, 

oddelenie výstavby a životného prostredia, referát životného prostredia, komunálnych služieb a 
dopravy, ako správcu a vlastníka, o zvláštne užívanie miestnych komunikácií/verejného 
priestranstva s určením presného termínu realizácie prác. Mesto Pezinok vydá rozhodnutie, kde 
budú uvedené konkrétne podmienky pre zásah do spevnených plôch a nespevnenej trávnatej 
plochy, 

- križovanie komunikácií a chodníkov riešit' bezvýkopovou technológiou, počas prípravy a 
realizácie stavby rešpektovat' príslušné STN EN a ochranné pásma jestvujúcich stavieb 
a verejných sietí, 

- spevnené plochy a nespevnené trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú 
poškodené v dôsledku stavebných prác je potrebné uviest' do pôvodného stavu, 
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- v prípade priečneho prekopania miestnych komunikácií a chodníkov, spätné úpravy realizovať  na 
celej ploche prekopávky a miestnu komunikáciu - vozovku s asfaltovým povrchom je nutné 
vyfrézovať  do hĺbky 60mm alebo zarezat' a vysekat', obe varianty v šírke 0,5m (chodník 0,2m) po 
oboch stranách od hrany výkopu. Pri spätnom zásype výkopu treba zhutňovat' násyp po vrstvách 
každých 200 mm. V technologickom postupe spätných úprav — asfaltérskych prácach, je 
potrebné použit' pod vrstvu asfaltobetónového krytu vystužujúcu geomrežu. Po asfaltérskych 
prácach na vozovke bude nutné opätovne nastriekat' vodorovné dopravné značenie. 

- v prípade pozdĺžneho prekopania komunikácie kryt opravit' v šírke jedného jazdného pruhu a v 
celej dĺžke prekopávky, pri pozdížnom prekopaní chodníkov kryt opravit' v celej jeho šírke a dížke 
prekopávky, pri odovzdávaní (komunikácií, chodníkov, spevnených plôch) prizvat' zástupcu 
Mesta Pezinok, odd. výstavby a životného prostredia, 

- v prípade prekopania chodníkov a spevnených plôch zo zámkovej dlažby je nutné podklad 
dôkladne zhutnit' a povrch vrátit' do pôvodného stavu, pričom pri poškodení jednotlivých kusov 
dlažby, budú tieto nahradené novými, 

- v prípade prekopania nespevnenej trávnatej plochy je pri spätnom zásype nutné podklad 
dôkladne zhutniť, vyhrabat' kamene, prípadne vykopaný stavebný materiál z dôvodu údržby 
verejnej zelene, zakryt' ornicou, vysiat' trávové osivo a zavalcovat', 

- vybúraný materiál neuskladňovať  na spevnených a trávnatých plochách, 
- pri stavebných prácach dodržať  príslušné technické normy a postupovat' v rámci ustanovení 

cestného zákona: počas realizácie prác zabezpečit' dopravné značenie staveniska v zmysle 
platnej vyhlášky, 

- v prípade potreby čiastočnej alebo úpinej uzávierky komunikácie, predložit' na Mesto Pezinok, 
odd. výstavby a životného prostredia žiadost' o uzávierku a o určenie dočasného dopravného 
značenia spolu s projektovou dokumentáciou dočasného dopravného značenia, ktorá bude 
spracovaná odborne spósobilou osobou a schválená Okresným dopravným inšpektorátom 
Okresného riaditel'stva policajného zboru v Pezinku, podl'a $ 7 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podl'a $ 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb. 

Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí: 

Okresný úrad Pezinok — odbor starostlivosti o životné prostredie, 
• štátna správa odpadového hospodárstva — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2018/007482 zo dňa 

18.07.2018 - nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom území podl'a predloženej 
projektovej dokumentácie. 

• ochrana prírody a krajiny — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2018/7550-002 zo dňa 18.07.2018 — V 
predmetnom území sa nenachádza žiadne chránené územie, ochranné pásmo chráneného 
územia, ani d'alšie významné prvkyz hl'adiska ochrany prírody a krajiny. V tomto území nie je 
uvedená činnost' podl'a zákona zakázaná. 
Ak predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulatívami záväznej časti platnej 
územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo uplatnené a zohl'adnené vyjadrenie orgánu 
ochrany prírody, po dodržaní vyššie uvedeného nemáme k vydaniu územného rozhodnutia d'alšie 
pripomienky. Investor plánovanej výstavby je Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava. 
Do rozhodnutia stavebného úradu požadujeme zapracovať  za orgán ochrany prírody a krajiny 
Okresného úradu Pezinok, OSŽP nasledovné požiadavky: 
1. realizácia nebude vyžadovat' žiadny výrub stromov ani krov; 
2. pri realizácii výkopových prác v blízkosti koreňov drevín bude výkop vykonávaný ručne bez 

porušenia koreňovej sústavy drevín; 
3. pri strojových výkopoch, v prípade potreby, budú kmene stromov chránené debnením; nesmie 

príst' ani k poškodeniu konárov drevín; 
4. po ukončení stavby budu výkopy zasypané kvalitnou zemou, obsadene kvalitným trávnym 

semenom. 
5. pri realizácii stavby žiadnou činnosťou nemôže príst' k šíreniu inváznych druhov - výkopy, 

zasypávanie zemou a pod. (podl'a zákona vlastník, správca alebo užívatel' pozemku je 
povinný odstraňovat' invázne druhy rastlín zo svojho pozemku, a starat' sa o pozemok tak. aby 
sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu; za porušenie tohto ustanovenia zákona a vykonávaním 
zakázanej činnosti mčže orgán ochrany prírody a krajiny podl'a zákona udelit' pokutu do výšky 
9 958,17 eura a prepadnutie veci podnikatel'ovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí 
protiprávneho konania) 
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• EIA — stanovisko zn. OU-PK-OSZP-2019/002559 zo dňa 19.02.2019 — navrhovaná činnost' 
nespĺňa kritéria podl'a $ 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní [kapitola č. 13 Doprava a 
telekomunikácie, kapitola č. 9 Infraštruktúra /, a preto nie je potrebné vykonat' zist'ovacie konanie 
ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podl'a uvedeného zákona. 

• štátna vodná správa — stanovisko č. OU-PK-OSZP-2018/007502/Km zo dňa 18.7.2018 — stavba 
nebude pozostávat' z vodných stavieb. Navrhovaná stavba je z hl'adiska ochrany vodných 
pomerov možná za podmienok: 
- K riešeniu križovania a súbehu trasy optického kábla s vodným tokom Blatina sa musí 

vyjadrit' jeho správca — SVP, š.p., Správa vnútorných vôd Šamorín. 
- Pred vydaním stavebného povolenia (v prípade, že sa stavebné povolenie nevyžaduje, pred 

uskutočnením stavby) investor požiada tunajší orgán štátnej vodnej správy o udelenie 
súhlasu podl'a $ 27 ods. (1) písm. a) vodného zákona na križovanie a súbeh kábla s vodným 
tokom Blatina. K žiadosti doloží výkresy detailov križovania a súbehu a stanovisko SVP, š.p., 
Správa vnútorných vôd Šamorín. 

Súhlas č. OU-PK-OSŽP-2019/002010/8-55/Ka zo dňa 29.01.2019 podl'a ust. $ 27 ods. 1 písm. 
„a" zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v úpinom znení neskorších predpisov na realizáciu objektu: 
Križovanie kanála, Pezinok — Glejovka. Križovanie trasy optických káblov bude kolmo na os toku 
Blatina a bude riešené riadeným pretláčaním 1,5 m pod jestvujúcim dnom, pričom káble budú 
uložené v chráničke. 

Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor — vyjadrenie č. OU-PK-PLO-2018/007438-002 
zo dňa 24.07.2018- z hl'adiska ochrany pol'nohospodárskej pódy, vzhl'adom na umiestnenie stavby 
tunajší odbor, ako orgán ochrany pol'nohospodárskej pódy nemá námietky k vydaniu územného 
rozhodnutia za podmienky, žiadateľ  je povinný ešte pred začatím vykonávania 
nepol'nohospodárskej činnosti na pol'nohospodárskej pôde parc. č. C KN 2922/19, 2921/1. 2909/89. 
2909/88. 2920/14 a 2920/15 vedené v katastri nehnutel'ností ako trvalý trávny Porast požiadat' 
tunajší úrad o stanovisko podl'a § 18 ods. 2 „zákona". 

Slovenský pozemkový fond — stanovisko č. PFZ/2018/88188 zo dňa 04.10.2018 - budú 
predmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozemky vo vlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými 
SPF v zmysle $ 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá 
(d'alej len „pozemok NV")a to: 
- KNE p.č. 1975 o výmere 880 m", druh pozemku orná pôda, zapísaná na [V č.7204 v podiele 1/4, 
- KNE p.č. 1976 o výmere 3449 m", druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č.10970v celosti, 
- KNE p.č. 1977 o výmere 1183 m", druh pozemku orná pôda, zapísaná na LV č.10971 celosti. 
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch NV podl'a PD za podmienok: 
- stavebník na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné 

bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnutel'ností a to odplatne v prospech SPF. 
Súčast'ou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený 
geometrický plán podl'a skutočného vedenia a uloženia stavby, 

- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadných užívatel'ov pozemkov NV, 
- po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byt' využívané 

na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na vlastné náklady, 
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadatel'om, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky NV previesť  na žiadatel'a, 
zároveň  žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami NV. 

Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia — záväzné stanovisko č. OU-PK-
OKR/2018/007391-2 z 11.07.2018 - vydaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok. 

Okresné riaditel'stvo PZ v Pezinku - ODI - stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-31-281/2018 zo dňa 06. 
08. 2018 — Na základe predloženej projektovej dokumentácie, súhlasíme s vydaním územného 
rozhodnutia a v prípade spinenia nižšie uvedených pripomienok vyplývajúcich z hl'adiska nami 
sledovaných záujmov, následne aj stavebného povolenia.: 
1. pril'ahlé komunikácie sa v žiadnom rozsahu nesmú použit' pre dočasné uloženie výkopovej 

zeminy, prípadne ako dočasné skládky materiálu a ponechané prejazdné jazdné pruhy vozovky 
sa nesmú využívat' k stavebnej činnosti, t.z. vozidlá stavby nesmú obmedzovat' plynulost' a 
bezpečnost' CP, 

2. investor zabezpečí informovanie verejnosti o dopravných obmedzeniach v súvislosti s 
predmetnou stavbou, 
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3. priestory výkopov musia byt' fyzicky zabezpečené proti možnému pádu osoh a v miestach 
križovania s chodníkmi prekryté drevenými lávkami, 

4. dopravné napojenia pril'ahlých nehnutel'ností sprístupnit' po dohode formou premostení ihned' po 
ich prekopaní, 

5. nadzemné objekty (napr. rozvodné skrine) vyššie ako 0,5m nesmú byt' situované v rozhl'adových 
trojuholníkoch križovatiek, alebo tvorit' fyzické prekážky v bezpečnostných odstupoch 
komunikácií, Taktiež nesúhlasíme s umiestňovaním týchto objektov na úkor šírok verejných 
chodníkov, 

6. z hl'adiska rizikovosti v prípade dopravných nehôd nesúhlasíme s umiestňovaním nadzemných 
objektov vyšších ako 0,15m v priestoroch križovatiek, napr. v smerovacích ostrovčekoch atd'., 

7. pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru pril'ahlých komunikácií, 
žiadame predložiť  k schváleniu plán organizácie dopravy počas výstavby prenosné dopravné 
značenie. Za súhlas s plánmi organizácie dopravy žiadame pokladat' iba plány opatrené 
odtlačkami razítka ODI v Pezinku. 

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií — vyjadrenie č. OU-
PK-OCDPK -2018/7518 zo dňa 17.08.2018 — k predloženej projektovej dokumentácii nemá 
pripomienky. 

Regionálne cesty Bratislava - vyjadrenie zn. 946/18/1064/0SI zo dňa 12.07.2018 — Plánované 
trasy optickej siete v katastri mesta Pezinok sú vedené mimo ciest v našej správe. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava — záväzné stanovisko zn. KPUBA-2018/17305-2/68687/ŠUS 
zo dňa 19.09.2018 - súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej líniovej stavby, ktorá sa 
neprechádza pamiatkovým územím a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, s podmienkou: 
1. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v 

podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá 
bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

BVS, a.s. — vyjadrenie č. 4898/2019/JJ zo dňa 20.02.2019 — K umiestneniu a k stavbe nemáme 
námietky, ak budú spinené nasledovné podmienky BVS: 
1 Ž dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie 

smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podl'a zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť  o 
vytýčenie, odporúčame objednať  cez podatel'ňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej 
webovej stránke www.bvsas.sk  alebo v kontaktných centrách). 

2. Akúkol'vek stavebnú alebo inú činnosť  v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, 
je možné vykonávať  len v spolupráci a podl'a pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (d'alej len 
„DDV") (p. Míš 0903 717 985) a Divízia odvádzania odpadových vód (d'alej len „DOOV") (p. Valia 0903 484 453). 

3. Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dójsť  ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami 
požadujeme rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podl'a § 19 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

4. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať  zemné práce, umiestňovať  stavby a 
objekty trvalého charakteru, umiestňovať  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, 
vysádzať  trvalé porasty, umiestňovať  skládky, vykonávať  terénne úpravy a podobne. 

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložif situáciu širších 
vzfahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. 

6. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať  ručne, v 
otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v pinom rozsahu rešpektovat' rozvody vodovodov a kanalizácií, 
armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach 
musí pred zásypom skontrolovať  príslušný pracovník DDV a DOOV. 

7. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť  príslušnému pracovníkovi DDV a 
DOOV. 

8. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať  
STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je 
stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispósobiť  novej 
úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzt'ah k terénu, k 
pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce nnóže stavebník vykonávať  iba so súhlasom vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovatel'a. 

Západoslovenská distribučná, a.s.— vyjadrenie zo dňa 04.10.2018 — nemáme námietok. Žiadame 

rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.. (silové aj 
oznamovacie) a dodržat' ich ochranné pásma podl'a § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho 
noviel. Zakresl'ovanie sietí je možné vykonat' pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických 
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zariadení VN a NN Bratislava - mesto. Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia 
oznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova č. 3. 
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VYN, VN a NN vedení definovaných podl'a 843 Zákona o energetike 
č.251/2012 Z.z. a o zmene a dopinení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace 
so stavebnými prácami danej stavby móžu prIsť  do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať  poučenie 
(oboznámenie) všetkých osób vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti prácev 
blízkosti WN, VN a NN vedení. 
Požiadali ste nás o vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre účely územného konania pre stavbu 
- Vyjadrenie k existencii elektrických vedení. 
Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu vo vlastníctve 
Západoslovenská distribučná, a.s.. ( príloha snímka s NIS ) 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných legislatívnych predpisov, STN noriem a schválených konštrukčných 
prvkov Západoslovenská distribučná, a.s. zodpovedá projektant. 
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná / 
Západoslovenská energetika, a.s. 

SPP-distribúcia, a.s. — vyjadrenie č. TD/NS/0411/2018/Gá zo dňa 27.08.2018. SPP-D súhlasí 
s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných 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 sídle 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 je povinný oznámiť  začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a 
SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) najneskór 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník prác je povinný zabezpečiť  prístupnosť  plynárenských zariadení počas realizácie činností z dóvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a 
odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

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

- stavebník je povinný realizovať  výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 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 bolo 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 akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, 
pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovatel'a, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' 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, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned' ohlásené SPP-D na tel.č. ; 
0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať  podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť  podl'a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-
€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia móže dójsť  aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 
ohrozenia podl'a $ 284 a $ 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 
prospešného zariadenia podl'a 8 286, alebo $ 288 zákona č. 300/2005 Z.z. 

- 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 (TRP) najmä 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať  a zohl'adniť  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 TRP 906 01, 

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

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- Žiadame rešpektovať  všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

Slovak Telekom, a.s. — vyjadrenie č. 6611833999 zo dňa 13.12.2018 - Dôjde do styku so siet'ami 
elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnút' do podmienok 

určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitel'nou súčast'ou tohto stanoviska. 
Zároveň  je stavebník povinný rešpektovat' nasledovné: 
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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 nespiní povinnost' podl'a 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 sietí. lgor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421 903223691 

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 spinenie 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 žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať  podmienka spoločností Slovak 
Telekom, a s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. o zákaze zriad'ovania skládok materiálu a zriad'ovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 

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., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť  nadzemnú sieť  proti poškodeniu 
alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68 zákona č. 
351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek 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 spoločnosti Slovak Telekom, a s a DIGI 
SLOVAKIA, s r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa rrKižu nachádzať  
zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto 
upozorňujeme žiadatel'a na povinnosť  vyžiadať  si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná 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/vyladrenia  Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved'te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodržať  pri svojej činnosti aj 
Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

12. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť  iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a 
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej 
rozširovať, prenajímať  alebo využívať  bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s 

13. Žiadatel'a zároveň  upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť  nehnutel'nosť  na verejnú elektronickú komunikačnú 
sieť  úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie dopiniť  aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť  poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje 
žiadatel'a povinnosti požiadať  o vytýčenie. 

Orange Slovensko, a.s. — vyjadrenie č. BA-2293/2018 zo dňa 26.07.2018 — nedôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

02 Slovakia, s.r.o. — vyjadrenie z 10.07.2018 — v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty 
alebo zariadenia v správe 02 Slovakia, s.r.o. K predloženej dokumentácii nemáme pripomienky. 
S vydaním UR súhlasíme. 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s r.o., - vyjadrenie- zo dňa 23.07.2018 — Na dotknutom mieste 
hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu 
územného a stavebného povolenia nemáme námietok. . 

SWAN PK, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 10.07.2018 — S návrhom trasovania pre stavbu 
INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka podl'a priloženej projektovej dokumentácie súhlasíme a v danej 
lokalite nepríde ku styku s našimi podzemnými vedeniami. 

Energotel, a.s. — vyjadrenie z 11.07.2018 - záujmovom území neprichádza k styku s oznamovacími 
káblami Energotelu, a.s. 

TERMMING, a.s. - vyjadrenie zn. OTE 18000115 zo dňa 25.07.2018 — Naša spoločnost' v uvedenej 
lokalite nevlastní žiadne siete. Z uvedeného dóvodu k predmetnej stavbe nemáme žiadne 
pripomienky. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., - vyjadrenie zn. CS SVP OZ BA 350/2008/134 zo dňa 
05.12.2018 - uvedenému zámeru sa naša organizácia vyjadrila listom zo dňa 06.07.2018 

pod značkou CS SVP OZ BA 350/2018/76, pričom podmienky č. 3 a 4 ( - Trasu „súbeh" optického 
kábla riešenú po pravej strane vodného toku na liste N.3 projektovej dokumentácie, žiadame viesť  
mimo pozemok registra C KN 803/2 v správe našej organizácie. - Križovanie optického kábla s 
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tokom Blatina pretláčaním, žiadame viest' kolmo na os vodného toku, minimálne 1,5 m pod 
jestvujúcim dnom.) boli zapracované do zmeny projektovej dokumentácie. Po oboznámení sa s 
predloženým zámerom Vám SVP,š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín dáva 
nasledovné stanovisko:: 
1. Pri realizácií prác žiadame dodržat' ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a 0 zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon). 

2. Tok Blatina ( Saulak ) je podl'a vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. zaradený medzi 
vodohospodársky významné vodné toky. V zmysle $ 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách pri 
výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného 
toku užívat' pobrežné pozemky ( ochranné pásmo toku ). Pobrežnými pozemkami pri 
vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary toku. 
Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byt' prístupné pre 
mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcich z vodného 
zákona ( $ 48 ). 

3. Križujúci optický kábel žiadame dat' v rámci koryta toku a pobrežného pozemku vymedzeného v 
bode č.2 tohto stanovíska do chráničky tak, aby zniesol zat'aženie t'ažkou mechanizáciou. 

4. Do územného a kolaudačného rozhodnutia budeme žiadat' uviest': „pri prieniku ochranných 
pásiem nášho hmotného investičného majetku s ochranným pásmom navrhovaného optického 
kábla žiadame, aby bol správca (vlastník) optického kábla zaviazaný umožnit' správcovi tokov 
(našej organízáciĺ) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. 
z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu (vlastníka) optického kábla s realizáciou prác 
požadovaných správcom vodných tokov (našej organizácií) vykoná požadované práce správca 
(vlastník) optického kábla na vlastné náklady v termíne požadovanom správcom tokov (našej 
organizácií)". 

5. Do vydania územného rozhodnutia, žiadame na pozemky vo vlastníctve SVP, š.p. uzavriet' 
zmluvný vzt'ah s našim odborom správy majetku, SVP, š.p. Odštepný závod Bratislava, 
Karloveská 2, 842 17 Bratislava, do ktorého žiadame zakomponovať  podmienku, o bezplatnom 
zakreslení a vytýčení optického kábla správcom (vlastníkom). 

Stanovisko č. CS SVP OZ BA 829/2020-2 zo dňa 11.03.2020 — súhlasí s vydaním stavebného 
povolenia na predmetnú stavbu, pričom požadujeme dodržat' všetky naše stanoviská vydané 
v súvislosti s jej realizáciou. Zmluva o zriadení vecného bremena a nájomná zmluva sú v štádiu 
spracovania. 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti — odbor 
telekomunikácií — vyjadrenie zn. ITB-0T4-2018/000355-854 zo dňa 25. 07. 2018— V záujmovom 
území pre realizáciu budúcej stavby „INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka - Pezinok", v katastrálnom 
území Grinava a Pezinok, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, nemá 
MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete. Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej 
dokumentácií nemá žiadne výhrady,požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku — vyjadrenie zn. A SM — 50 — 1716/2018 zo 
dňa 18.07.2018 - súhlasíme pri spinení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/je 
povinný informovat' 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.). 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu — záväzné stanovisko 
č. 21069/2018/ÚVHR/55592 zo dňa 16.07.2018 — súhlasí sa s návrhom. Z hl'adiska ochrany 
verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad — záväzné stanovisko č. 
10273/2019/SŽDD/12723 zo dňa 14.02.2019 - MDV SR súhlasí s umiestnením stavby v ochrannom 
pásme dráhy (OPD) a pre jej užívanie určuje tieto podmienky: 
1. Stavbu realizovat' v OPD podl'a projektu, overeného MDV SR, ktorý je neoddelitel'nou súčast'ou 

tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byt' vopred 
prejednaná so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR. 

2. Rešpektovať  a dodržiavať  podmienky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dané: 
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- Odborom expertízy GR Bratislava dňa 17. 12. 2018 pod č.26905/2018/0230-7, 
- Oblastným riaditel'stvom Trnava dňa 03. 12. 2018 pod č. 923.5/2018/289301/SžTS/7a. 13, 
- Oblastnou správou majetku Trnava pod č. 4643/2018/312200/OOSMTT/7a.09. dňa 

09.11.2018. 
3. Pred začatím prác požiadat' ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich správe v 

dotknutom území, v prípade potreby doriešit' ich ochranu. 
4. Stavbu v OPD realizovat' tak, aby nebola ohrozená dráha alebo doprava na dráhe, obmedzená 

ani narušená bezpečnost' dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilita a odvodnenie železničného 
telesa, 

5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upravit', príp. odstránit' iné prekážky, ktoré by mohli 
ohrozit' dráhu alebo dopravu na dráhe. 

6. Stavebník (užívatel') stavby je povinný rešpektovat' objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné 
aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území. 

ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy — stanovisko č. 26905/2018/0230-7 zo dňa 17.12.2018 - Po 
prerokovaní návrhu s dotknutými útvarmi ŽSR s umiestnením stavby súhlasíme za týchto 
podmienok: 
1/ Z hl'adiska 
a/ zaistenia bezpečnosti počas prác, vstupu do obvodu dráhy, technických podmienok vo vzt'ahu k 
telesu dráhy a objektom infraštruktúry ŽSR, atd'. sú rozhodujúce požiadavky stanovené vo 
vyjadreniach správcovskej zložky ŽSR OR Trnava č.923.5/2018/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 
03.12.2018 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, upozorňujúcich na trasy podzemných 
káblových vedení ŽSR odvetvia OZT informatívne aj EE a v danom území. Požiadavky 
správcovských zložiek (pred realizáciu objednat' vytýčenie káblov OZT, začatie a ukončenie prác 
ohlásit' správcovi vedení OZT, pred zakrytím obnažených káblov ŽSR OZT prizvat' príslušného 
správcu na vykonanie previerky atd'...) žiadame rešpektovat'. 
b/ majetkovo právneho vyrovnania k stavbou dotknutým pozemkom v správe ŽSR žiadame 
rešpektovat' vyjadrenie ŽSR, OSM Trnava č.4643/2018/312200/0SM TT/7a.09 zo dňa 09.11.2018. 
2/ Stavebník bude rešpektovat' objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej 
prevádzkou a užívaním 
a/ nesmú byt' rušené zariadenia ŽSR, 
b/ nesmie dôjst' k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby 
dráhy, jej odvodnenia, stability a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR, 
c/ nesmú byt' znečist'ované pozemky v správe ŽSR. 
3/ Investor si nebude voči ŽSR uplatňovat' žiadne nároky na úpravy titulu prípadných negatívnych 
účinkov od železničnej prevádzky. 
4/ Investor zabezpečí: 
a/ počas realizácie prác priebežne rešpektovat' prechodový prierez kol'aje a zachovávat' vol'ný 
schodný a manipulačný priestor o šírke min. 3 m od osi krajnej kol'aje, 
b/ úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou 
činnosťou. 
c/ prípadné zmeny stavby vo vzt'ahu k ochrannému pásmu dráhy a objektom stavby dráhy vopred 
prerokovat' s dotknutými útvarmi SR, 
Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších 
predpisov. 

ŽSR, Bratislava, oblastná správa majetku Trnava — vyjadrenie č. 4643 [2018/312200/0SM 
TT/7a.09 zo dňa 09.11.2018 - V záujmových oblastiach sa nenachádzajú inžinierske siete (vodovod, 
kanalizácia, plynovod) v účtovnej evidencii a správe ŽSR, Oblastná správa majetku Trnava. 
Z hl'adiska požiadaviek a potrieb Oblastnej správy majetku Trnava k PD pre územné rozhodnutie 
stavby „INS-B2B-FTTx-PK-Glejovka" nemáme pripomienky za dodržania nasledovnej podmienky. 
- Po realizácii stavby a pred vydaním kolaudačného povolenia bude potrebné doriešit' zmluvný vzt'ah 
na dotknuté pozemky v správe ŽSR a to uzatvorením zmluvy zriadení vecného bremena na základe 
porealizačného zamerania a vyhotoveného geometrického plánu na náklady investora. 

ŽSR, oblastné riaditel'stvo Trnava — stanovisko č. 923.5/2018/289301/SŽTS/7a. 13 zo dňa 
03.12.2018: 
1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť  k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železníčnej prevádzky 

a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. 
2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byt' skladované na pozemkoch ŽSR. 
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3) Investor si nebude nárokovat' úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej 
dopravy na stavbu. 

4) Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. Realizáciou stavby 
dójde k styku - súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe OR Trnava, 
Sekcie OZT. Trasy vedeí boli informatívne zakreslené do situácií JŽM. Pre zaístenie ich ochrany 
je nutné dodržat' podmienky stanovené vo vyjadrení Sekcie OZT Leopoldov. 

5) Stavba bude realizovaná na pozemkoch v správe ŽSR, preto je nutné riešit' zmluvný vzt'ah s 
Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 6/E, Trnava. 

6) Toto vyjadrenie nemožno použit' ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné 
rozhodnutie je možné vydat' až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR 
ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR. 

7) Po spinení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu a realizácii 
stavby podl'a predloženej PD. 

ŽSR, SMSÚ ŽST TO Trnava — vyjadrenie č. /2018/283102-SMSÚTT/7a. 13 zo dňa 21.11.2018 - 
Navrhovaná líniová stavba nebude mat' negatívny vplyv na žel. trat' a j ej zariadenia. Taktiež žel. trat' 
nebude mat' vplyv na stavbu. Po realizovaní stavby žiadame upravit' pozemky v správe ŽSR do 
póvodného stavu. 

ŽSR, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky — vyjadrenie č. 1174/18/289401/SOZT-
Hr/2a.15 zo dňa 28.11.2018 - Realizáciou výstavby príde ku styku - k súbehu a križovaniu s 
podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR Sekcie OZT. Trasy káblových vedení boli 
informatívne zakreslené do máp JŽM priložených k žiadosti. Pred zahájením prác požiadajte o 
vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve 
strany) je potrebné vykonávat' v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávat' terénne 
úpravy, navodzovat' zmenu krytia káblovej trasy, prechádzat' t'ažkými mechanizmami a zriad'ovať  
skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávat' so zvýšenou 
opatrnost'ou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chránit' voči poškodeniu a 
previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzt'ahu k vedeniam v našej správe požadujeme 
riešit' v zmysle normy STN 73 6005 a nami stanovenej minimálnej vzdialenosti. Pri križovaní musia 
byt' navrhované trasy sietí uložené popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. Navrhovanú trasu 
sietí v súbehu žiadame umiestnit' na základe vytýčenia tak, aby bola s odstupom min, 1,5 m od trasy 
ŽSR OZT. V prípade pretlaku v blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie jamy pre nový 
pretlak upravit' na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené 
existujúce vedenia ŽSR OZT ( min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. 
Pred zakrytím kábla požadujeme prizvat' správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Trnava) za účelom 
vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviest' do pôvodného 
stavu krytie káblových trás ŽSR OŽŤ. Akékol'vek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), 
bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia 
stavebných prác na SMSÚ OZT KT Trnava. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí 
SMSÚ OZT KT Trnava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava (Bc. Korbelič, tel.č. 0903/566278). 

ŽSR, SMSÚ, OZT káblová technika Trnava — vyjadrenie č. 124/2018/284302/SMSÚ OZT KT 
TT/7a.13/R zo dňa 19.11.2018 - V priestore navrhovanej investície sa podzemné káblové vedenia a 
zariadenia miestnej a dial'kovej siete v našej správe, ktoré sú chránené ochranným pásmom 
nachádzajú. Informatívny zákres je prevedený do predloženej JŽM č. výkresu - X.I, X.2 a X3. 
Pred realizáciou akýchkol'vek zemných prác, ktoré môžu ohrozit' naše podzemné káblové vedenie a 
zariadenia nás požiadajte o presné vytýčenie priamo na stavenisku na základe objednávky. 
Navrhovanú trasu požadujeme viest' minimálne 1,5m od trasy vytýčených káblových vedení v 
správe ŽSR SMSÚ OZT KT Trnava. Objednávku na vytýčenie zaslat' na SMSÚ OZT KT Trnava, 
Bratislavská 2, 917 01 Trnava. 

Akékol'vek zmeny územného rozhodnutia môže povolit' len stavebný úrad. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť. 

PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podl'a § 40 ods. 3 stavebného zákona len na 
základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predĺžení 
musí byť  aj právoplatne rozhodnuté. 
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Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania. 

V zmysle § 56 ods. b) stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných 
a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích 
bodov. 

Odôvodnenie 
Navrhovatel' podal dňa 14.12.2018 na Mesto Pezinok - stavebný úrad návrh na vydanie územného 
rozhodnutia 	o 	umiestnení 	líniovej 	stavby 	elektronickej 	komunikačnej 	siete 
INS _ B2B _FTTx_PK_Glejovka , Pezinok. 

Z dóvodu, že návrh neobsahoval všetky potrebné doklady, Mesto Pezinok, stavebný úrad 
rozhodnutím č. 5/76-prerUR/1113-38467/2018-19 dňa 29.01.2019 územné konanie prerušil a vyzval 
navrhovatel'a na dopinenie dokladov. 

Mesto Pezinok, stavebný úrad, dôkladne preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia na 
umiestnenie stavby, zistil vlastníkov všetkých susedných pozemkov ako aj susedných stavieb, 
následne preskúmal a posúdil, či ich vlastnícke a iné práva móžu byt' navrhovanou stavbou priamo 
dotknuté a určil okruh účastníkov konania. 

Mesto Pezinok, stavebný úrad, oznámil v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 
12.04.2019 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a dňa 14.05.2019 vykonal ústne pojednávanie s miestnym zist'ovaním. 

V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona 
Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášt' 
rozsiahlej stavby, stavby s vel'kým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití 
územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi 
stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie 
územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú 
známi. 

Na ústnom pojednávaní bola vznesená pripomienka zástupcu Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š.p., Ing. Váleka v nasledovnom znení — SVP, š.p. požaduje spinenie bodu 5 stanoviska 
zn. CS SVPOZBA 350/2018/134 z 05.12.2018. Na základe zmeny technológie spracovat' 
Povodňový plán , priponnienkovat' SVP a schválit' OÚ Pezinok, ŠVS. 
Na základe upresnenia Ing. Váleka z 20.05.2019: Povodňový plán je potrebné vyhotovit' pred 
zahájením prác, ktoré požadujeme oznámit' našej organizácii písomne s predloženým , schváleným 
povodňovým plánom. 

Stavebný úrad námietku akceptoval a vo výroku rozhodnutia uložil navrhovatel'ovi povinnost' spinit' 
vznesené pripomienky. 

Vzhl'adom na časovú náročnosť  spinenia bodu 5 stanoviska SVP, š.p. — uzatvorenie zmluvy — Mesto 
Pezinok, stavebný úrad územné konanie rozhodnutím zn. 5/76-prer.UR/1113-38467/2019 zo dňa 
24.06.2019 prerušilo. 

Dňa 26.03.2020 bolo na Mesto Pezinok, stavebný úrad doručené stanovisko Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ BA 829/2020-2 zo dňa 11.03.2020 — v ktorom sa 
uvádza: „súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu, pričom požaduje dodržať  
všetky naše stanoviská vydané v súvislosti s jej realizáciou. Zmluva o zriadení vecného bremena 
a nájomná zmluva sú v štádiu spracovania". 

Mesto Pezinok v uskutočnenom územnom konaní preskúmalo predložený návrh na umiestnenie 
stavby z hl'adísk uvedených v §37 ods. 2 stavebného zákona a súvisiacich právnych ustanovení, 
prerokovalo ho s účastníkmi územného konania a s dotknutými orgánmi a zistilo, že uskutočnením 
a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, 
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Svoje stanoviská oznámili: BVS; a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., SPP, a.s., OÚ Pezinok — 
odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Pezinok — Pozemkový a lesný odbor, OÚ Pezinok - odbor krízového 
riadenia, Slovenský pozemkový fond, OR PZ v Pezinku — ODI, OÚ Pezinok — odbor CD a PK, 
Regionálne cesty Bratislava, Krajský pamiatkový úrad, BVS? A.s., SPP, a.s., ZsDis, a.s., Slovak 
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Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

.Igor Hianik 

Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., 02 Slovakia, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o., SWAN 
PK, s.r.o., Energotel, a.s., Termming, a.s., SVP, š.p., MV SR, MO SR, MDaV SR, Železnice 
Slovenskej republiky a Mesto Pezinok. Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia. 

Umiestnenie stavby vyhovuje podmienkam stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov. 

Správny poplatok vo výške 100,- € bol zaplatený v zmysle položky 59 písm. a) ods.2 zákona č. 
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hotovosti v pokladni MsÚ 
Pezinok. 

Poučenie 
Podl'a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podat' 
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava — odbor 
výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Mesta Pezinok. 

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po 
nadobudnutí právoplatností. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok 
v mieste obvyklým spôsobom a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta 
Pezinok — www.pezinok.sk  Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 

Pečiatka a podpis: 
Mes:ský úrad 

nám. 7 r  
0214 PEZINOI, 

Pečiatka a podpis: 

Príloha: 1 x situácia 

Doručí sa: 
Verejnou vyhláškou 
1. Navrhovatel': Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov 
2. Navrhovatel' v zastúpení: S com SK s. r. o., P.O. BOX B23, 949 01 Nitra 
3. Vlastníci pozemkov a stavieb, cez ktoré prechádza stavba 
4. Vlastníci susedných pozemkov a staveib dotknutí navrhovanou stavbou 

Dotknutým orgánom 
5. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
6. Okresné riaditel'stvo PZ v Pezinku - ODI, Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok 
7. Ministerstvo vnútra SR - sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, odb. 

telekom., Pribinova 2, 812 78 Bratislava-Staré Mesto 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
9. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor dráhový stavebný úrad, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto 
10. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto 
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11. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava-Nové Mesto 
12. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov 
14. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava-Ružinov 
15. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 852 12 Bratislava-Petržalka 
16. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov 
17. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 811 08 Bratislava-Podunajské Biskupice 
18. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 
19. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
20. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka 
21. TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto 
22. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 

Bratislava-Karlova Ves 
23. OÚ Pezinok - OSŽP - EIA, OPaK, OH, ŠVS, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
24. OÚ Pezinok, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
25. OÚ Pezinok - Pozemkový a lesný odbor, M.R.Štefánika 15, 902 01 Pezinok 
26. SWAN PK, s.r.o., Glejovka 1, 902 01 Pezinok 
27. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava-Staré Mesto 

Na vedomie: 
28. Navrhovatel': Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov 
29. Navrhovatel' v zastúpení: S com SK s. r. o., P.O. BOX B23, 949 01 Nitra 
30. Mesto Pezinok - primátor mesta 
31. Mesto Pezinok, odd. výstavby a ŽP 
32. Mesto Pezinok, odd. právne 
33. Mesto Pezinok, majetkové odd. 
34. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto 
35. Rímskokatolícka cirkev, farnost' Grinava, Myslenická 128, 902 03 Pezinok 
36. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v., Myslenická 134, 902 03 Pezinok 
37. VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Holubyho 85, 902 01 Pezinok 
38. Regena, spol. s r.o., Glejovka 1, 902 01 Pezinok 
39. JŠ servis, s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, 
40. BETA - CAR s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok 
41. SKOT, s.r.o., Modranská 61, 900 81 Šenkvice 
42. Stanislav Šebík, Uhrova 2992/1, 831 01 Bratislava-Nové Mesto 
43. VÍNO PEZINOK a.s., Za dráhou 21, 902 01 Pezinok 

Vybavuje: Ing. Križanová 
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