
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Stavebný úrad 

V Pezinku, dňa 27.05.2021 
Zn.: 5/74-SP/1513-2480/2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
Stavebník: 	SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
v zastúpení: SPP - distribúcia, a.s., Ing. David Mezei, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-
Ružinov 

podal dňa 03.02.2021 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadost' o stavebné povolenie na 

stavbu: Rekonštrukcia plynovodov Pezinok západ Trnavská - SO 01 PLYNOVODY, SO 

01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY, SO 01.2 DOPOJENIA OPZ, SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE, 
ul.: Šenkvická cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová, Rulandská, Pezinok (kat. úz. Pezinok). 

ul. Šenkvická cesta: 
Parc. č.: 2066/1 KN C 

ul. Trnavská: 
Parc. č.: 2066/2, 2065/2, 2065/43, 2065/42, 2065/5, 2065/4, 2052/1, 2067, 2297, 2068, 2037/1 KN C, 
a parc. č. 1282, KN E, 
ul. Muškátová: 
Parc. č.: 2051/1, 2051/4, 2050/1, 2047/26, 2047/25, 2047/6, 2053/1, 1408/1, 2053/33, 2063/1 KN C 
a parc. č.: 1505/4 KN E. 
ul. Hroznová: 
Parc. č.: 2047/30, 2047/28 KN C 
ul. Rulandská: 
Parc. č.: 2047/1, 2053/2, 2053/2, 2057/2, 2056/1 KN C a parc. č.: 1505/3, 1417 KN E 
v kat. úz.: Pezinok 

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podl'a ust. §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej len stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov po preskúmaní žiadosti stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podl'a §62, §63 stavebného zákona v stavebnom 
konaní rozhodol takto: 

STAVBA: 	Rekonštrukcia plynovodov Pezinok západ Trnavská 
ul.: Šenkvická cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová, Rulandská, Pezinok 

na pozemkoch 
parc. č.: 2066/2, 2065/2, 2065/43, 2065/42, 2065/5, 2065/4, 2052/1, 2067, 2297, 2068, 2037/1, 
2051/1, 2051/4, 2050/1, 2047/26, 2047/25, 2047/6, 2053/1, 1408/1, 2053/33, 2063/1, 2047/30, 
2047/28, 2047/1, 2053/2, 2053/2, 2057/2, 2056/1 KN C 	 v kat. úz.: Pezinok 
parc. č.: 1282, 1505/4, 1505/3, 1417 KN E 	 v kat. úz.: Pezinok 

sa podl'a §66 stavebného zákona, §10 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 

povol'uje. 
Popis stavby: 
Jedná sa o obnovu jestvujúcich plynovodov na ul. Šenkvická cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová, 
Rulandská, Pezinok. Navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodu bude 100 kPa a na Hroznovej 
ulici bude NTL 4 kPa. NTL a STL plynovody a plynovodné prípojky, ocel'ová čast' prípojky za HUP ako 
plynové zariadenie, rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke s výkonom odberného 
zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane. 



Regulátory ako plynové zariadenie, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa 
vrátane s v konom nad 25 Nm3/h. 

Základné údaje o dĺžkach a počtoch 
Výkopová + bezvýkopová 

Poznámka 
Pretlakovanie 

m ks m ks 

Plynovody 822 - - - - 
Prípojky plynu Vodorovná čast' 171,0 

25 - - 
- - 

- 
Zvislá čast' 36,0 

Dopojenia OPZ 47 24 - - - 
Prepoje / odpoje 5 5 - 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

1. Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny 
nesmú byt' urobené bez predchádzajúceho povolenia Mesta Pezinok. Overená projektová 
dokumentácia v stavebnom konaní je súčast'ou stavebného povolenia a je priložená k 
stavebnému povoleniu, ktoré obdržal stavebník. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti a práce 
technických zariadení a dbať  na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt' dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, 
súvisiace právne predpisy, príslušné technické normy a všeobecne záväzné nariadenia Mesta 
Pezinok. 

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podl'a podmienok umiestnenia 
stavby fyzickou osobou (resp. organizáciou ) na túto činnosť  oprávnenou. 

5. Polohové zameranie trasy realizovaných plynovodov a prípojok stavebník predloží ku kolaudácii 
stavby v digitálnej forme — vo formáte .dgn, alebo .dwg. 

6. Stavebník je povinný rešpektovat' zariadenia vlastníkov, prevádzkovatel'ov a správcov 
inžinierskych sietí a ich ochranné pásma v zmysle príslušných právnych predpisov. Pred začatím 
zemných prác je stavebník povinný zabezpečit' vytýčenie všetkých podzemných vedení 
a zariadení u ich správcov. Pri vykonávaní prác v miestach výskytu vedení a zariadení stavebník 
zabezpečí, aby sa pracovalo s najväčšou opatrnost'ou a bolo používané vhodné náradie. 

7. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu: 

SO 01 PLYNOVODY 

Vetva Ulica D Materiál - Tlak Dĺžka 
[mm] [kPa] [m] 

A/1-2-4 Senkv. cesta/Trnavská 160 PE100RC 90 310 
B/2-3 Trnavská 50 PE100RC 90 20 
C/15-16 Hroznová 90 PE100RC 4 25 
D/5-6 Muškátová 50 PE100RC 90 60 
E/7-8 Muškátová 50 PE100RC 90 40 
F/10-7-6-17-9 Muškátová 90 PE100RC 90 190 
G/17-18 Muškátová 50 PE100RC 90 15 

H/11-12-13-14 Rulandská 63 PE100RC 90 110 
H/12-12a Rulandská 50 PE100RC 90 40 
H/13-13a Rulandská 50 PE100RC 90 12 

E Rekonštruované plynovody 	822 

Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100 kPa 
_ - - - _ 

Rekonštruované a pretlakované plynovody spolu 822 
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• Vetva A, 1-2-4, STL1 d 160/310,0m: V bode 1 staničenie 0,00 vetvy A bude rekonštruovaný 
plynovod prepojený na jestvujúci plynovod DN 150. (detail 1 výkres č.2).Trasa rekonštruovaného 
plynovodu bude vedená v súbehu s jestvujúcim plynovodov v miestnom betónovom parkovisku. 
Rekonštruovaný plynovod rešpektuľe vyľadrenie mesta  Pezinok č.ZacJa-3497-32077/2020 a v 
dostatočnej vzdialenosti obchádza (na začiatku Trnavskej ulice) koreňovú sústavu dvoch 
vzrastlých duibov (Ouercus robur) a trasa bude vedená mimo priemet ich korún.  Pri križovaní v 
miestnymi komunikáciami a chodníkmi, ak to bude technicky možné, bude použitá bezvýkopová 
technológia. V staničení cca 0,260m bude rekonštruovaný plynovod križovat' v pravom uhle 
vozovku na Trnavskej ulici- bude použitá bezvýkopová technológia. V bode 4 staničenie 
0,310 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na existujúcu ocel'ový plynovod DN 80. ( detail 4 
výkres č.2). 

• Vetva B ,2-3, STL1 d 50/20.0m: V staničení 0,00 bod 2 bude vysadená hrdlová odbočka 
d 160/d50,trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v miestnej zeleni. V bode 3 bude na 
rekonštruovanom plynovode osadený odvzdušňovač. 

• Vetva C 15-16, NTL d 90/25,0m: V bode 15 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na jestvujúci 
NTL plynovod PE d 110 ( detail 15 výkres č.2). V bode 16 bude rekonštruovaný plynovod 
ukončený odvzdušňovačom. 

• Vetva D 5-6, STL1 d 50 60.0m: V bode 6 bude osadený redukovaný T kus d 90/d 50 s uzáverom 
GK d50 celoplastový. Trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v súbehu s jestvujúcim 
plynovodom v miestnej zeleni. Pri križovaní v miestnymi komunikáciami a chodníkmi, ak to bude 
technicky možné, bude použitá bezvýkopová technológia. Cca po 30 tich metroch sa bude trasa 
lomit' v 90°uhle a d'alej budená v okraji miestnej komunikácie. V bode 5 bude rekonštruovaný 
plynovod ukončený odvzdušňovačom. 

• Vetva E 7-8, STL1 d 50 40.0m: V bode 7 bude osadený redukovaný T kus d 90/d 50 s uzáverom 
GK d50 celoplastový. Trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v súbehu s jestvujúcim 
plynovodom v miestnej zeleni. V bode 8 bude rekonštruovaný plynovod ukončený osadením 
odvzdušňovača. 

• Vetva F 10-7-6-17-9.STL1 d 90 /190.0m: V bode 10 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na 
existujúci plynovod (detail 10, výkres č. 3).V bode 10 bude zrušená jestvujúca URZ Silvánová 
Q 180m3/h a bude odovzdaná do sídla firmy SPP distribúcia v Malackách. Trasa 
rekonštruovaného plynovodu bude vedená v miestnej zeleni. Pri križovaní v miestnymi 
komunikáciami a chodníkmi, ak to bude technicky možné, bude použitá bezvýkopová technológia. 
V bode 7, 6 a 17 bude z rekonštruovaného plynovodu vysadená odbočka s uzáverom GK d 50 
celoplastový. v bode 9 bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením 
odvzdušňovača. 

• Vetva G 17-18.STL1 d 50/15.0m: Trasa rekonštruovaného plynovodu bude v tomto krátkom úseku 
vedená v miestnej zeleni. V bode 18 bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením 
odvzdušňovača. 

• Vetva H 11-12-13-14,STL1 d 63/110,0m: V bode 11 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na 
jestvujúci plynovod(detail 11 výkres č.3). Trasa rekonštruovaného plynovodu bude vedená v 
súbehu s jestvujúcim plynovodom v miestnej zeleni. Pri križovaní v miestnymi komunikáciami a 
chodníkmi, ak to bude technicky možné, bude použitá bezvýkopová technológia. V bode 14 bude 
trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením odvzdušňovača. 

• Vetva H 12-12a,STL1 d 50/40,0m: Trasa rekonštruovaného plynovodu bude v tomto úseku vedená 
v miestnej zeleni. V bode 12a bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením 
odvzdušňovača. 

• Vetva H 13-13a,STL1 d 50/12,0m: Trasa rekonštruovaného plynovodu bude v tomto úseku vedená 
v miestnej zeleni. V bode 13a bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením 
odvzdušňovača. 

3 



SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 

Vetva Ulica 
B Materiál - Tlak Počet Dĺžka 

[mm] [kPa] [ks] [m] 
A/P1 Trnavská 32 PE100RC 90 1 21,0 
A/P2 Trnavská 32 PE100RC 90 1 5,0 
B/P3 Trnavská 40 PE100RC 90 1 4,5 
B/P4 Trnavská 40 PE100RC 90 1 4,5 

C/P5 Hroznová 63 PE100RC 4 1 5,0 

C/P6 Hroznová 50 PE100RC 4 1 8,0 
F/P7 Muškátová 40 PE100RC 90 1 8,0 

G/P8 Muškátová 40 PE100RC 90 1 9,0 
D/P9 Muškátová 40 PE100RC 90 1 6,0 

D/P10 Muškátová 40 PE100RC 90 1 6,0 

E/P11 Muškátová 40 PE100RC 90 1 3,0 

E/P12 Muškátová 40 PE100RC 90 1 3,0 

F/P13 Muškátová 40 PE100RC 90 1 5,0 

F/P14 Muškátová 40 PE100RC 90 1 5,0 

F/P15 Muškátová 40 PE100RC 90 1 2,0 
F/P16 Muškátová 40 PE100RC 90 1 2,0 

II/P17 Rulandská 40 PE100RC 90 1 2,5 
H/P18 Rulandská 40 PE100RC 90 1 2,5 

H/P 19 Rulandská 40 PE100RC 90 1 4,0 

H/P20 Rulandská 40 PE100RC 90 1 4,0 

H/P21 Rulandská 40 PE100RC 90 1 5,0 

H/P22 Rulandská 40 PE100RC 90 1 5,0 
H/P23 Rulandská 40 PE100RC 90 1 5,0 

H/P24 Rulandská 40 PE100RC 90 1 5,0 
E/P25 Muškátová 40 PE100RC 90 1 41 

vodorovná dĺžka PP 171 

zvislá čast' 36 
Rekonštruované prípojky plynu spolu 207 

Pretlakované prípojky plynu spolu 0 0 

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci 
HUP, vrátane: 

• výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP, 
• prepojenie existujúcej PE STE prípojky v zemi bez výmeny skrinky DRZ, 
• osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU a 

realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP, 
• umiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplotenia, príp. fasády komplet s HUP, 

RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po 
miesto pôvodného HUP. 

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ 
OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčast'ou 

odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu 
plynu. Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pŕipojovacích plynovodov. 
OPZ bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ 
zváraním. 
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SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE 

Detail 1/výkres č.2 STL1 prepoj priamy DNI50/150,STL1 odpoj 
DNI 50, 

Detail 4/výkres č.2 
STL1 prepoj priamy DN80/80. STL1 odpoj DN 
100 

Detail 15/výkres č.2 
NTL1 Navŕtanie cez uzáver-posúvač  DN 80 s PE koncami, NTL 
odpoj DN 100 

Detail 10/výkres č.3 
STL1 prepoj priamy PE d90/90,NTL odpoj DN 
200, zrušenie URZ Silvánová Q 180m3/h + vstupné a výstupné 
potrubie DN 80 

Detail 1 1/výkres č.3 STL1 prepoj priamy PE d 90/90, NTL odpoj DN 100, zrušenie URZ 
Muškátová Q 120m3/h h + vstupné a výstupné potrubie 

8. Stavba bude dokončená do: 	36 mesiacov 
Stavbu bude uskutočňovat': 	SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava- 
Ružinov 

Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky 
Dodávatel' stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník je povinný dodávatel'a stavby 
oznámit' stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu a predložit' jeho oprávnenie na 
uskutočnenie stavby v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona. 
Podmienky napojenia na inžinierske siete: stavba je napojená na jestvujúce rozvody plynu 
prepojmi. 

9. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií, využívanie verejného 
priestranstva na skládku materiálu a pod./. Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom 
pozemku, na susedných pozemkoch skládky stavebného materiálu nie sú možné. Stavebník 
musí skladovať  stavebný materiál tak, aby nedochádzalo k zvýšeniu prašnosti, ktorými by sa 
obmedzovalo užívanie susedných stavieb a pozemkov. Podmienky umiestnenia skládok 
materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnút' s Mestským úradom. Po 
ukončení stavebných prác je stavebník povinný pozemky použité na skládku stavebného 
materiálu a ako stavenisko dať  do pôvodného stavu. 

10. Pred realizáciou prác (prípojky, vjazdy a pod.) na verejných priestranstvách je stavebník povinný 
požiadat' Mesto Pezinok, oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy 
o vydanie príslušného povolenia (rozkopávkové povolenie). 

11 N á m i e t k y účastníkov konania: bez námietok. 

12 Stanoviská a podmienky odborných a dotknutých oddelení Mesta Pezinok: 
• Mesto Pezinok — vlastník - vyjadrenie č. 27624/2020/I/RupSi zo dňa 08.12.2020 

Touto cestou Vám vydávame ako vlastník dotknutých pozemkov na uliciach Trnavská, Muškátová, 
Hroznová, Rulandská v Pezinku v zmysle výkresu Prehl'adná situácia 

súhlasné stanovisko 

s podmienkou rozsahu spätných povrchových úprav: 
úprava v zeleni - postačuje na šírku výkopu, zhutnit' zásyp nad potrubím - spodných 300 mm zásypu, 
vrchné vrstvy zeminy nezhutňovat' 
úprava v chodníku - zásypový materiál zhutňovat' po vrstvách, miera zhutnenia 30-40 MPa, štrková 
vrstva musí byt' širšia o 20 cm na každú stranu od hrany výkopu, dlažba, resp. asfalt musí byt' zapílený 
30 cm na každú stranu od hrany výkopu 

- úprava v komunikácii - zásypový materiál zhutňovat' po vrstvách, miera zhutnenia 40-60 MPa, štrková 
vrstva musí byt' širšia o 20 cm na každú stranu od hrany výkopu, asfalt musí byt' zapílený 30 cm na 
každú stranu od hrany výkopu 

Z hl'adiska majetkovo - právnych vzt'ahov žiada Mesto Pezinok ako vlastník pozemkov dotknutých 
rekonštrukciou plynovodov uzavriet' zmluvný vzťah (nájom, zriadenie vecného bremena, a pod.) 

Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy 
• úsek dopravy a cestného hospodárstva — vyjadrenie č. ZacJa-2988-30459/2020 zo 

dňa 03.12.2020 
K žiadosti bolo vydané stanovisko č. ZacJa-2988-27767/2020 zo dňa 05.11.2020. Na základe pripomienok 
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bolo dňa 04.11.2020 predložená upravená a dopinená projektová dokumentácia podl'a požiadaviek 

Predložená dokumentácia rieši rekonštrukciu plynovodov na uliciach Trnavská, Muškátová, Hroznová, 
Rulandská v Pezinku. Pri realizácii dôjde k zásahom do plôch miestnych komunikácií - ciest, chodníkov, 
parkovísk, spevnených plôch a plôch zelene, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Pezinok. 

Pripomienky k PD a realizácii stavby: 

Žiadame príslušný stavebný úrad zaviazat' stavebníka, že okrem geodetického zamerania nových potrubí 
vyznačí aj zrušené rozvody, aby to bolo možné v technickej mape mesta zaznamenať. 

Upozorňujeme na skutočnosť, že dokumentácia nie je podpísaná projektantkou, ktorá opečiatkovala 
výkresy a súčasne Ing. Anna Valová s oprávnením 1622*Z*A2 má evidovaný rozsah oprávnenia podl'a 
SKSI podkategóriu 220 - vodohospodárske stavby a nie potrubné a energetické stavby. 

Mesto Pezinok ako príslušný správny orgán v zmysle ustanovení § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podl'a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ako vlastník siete miestnych komunikácií a 
súčasne cestný správny orgán, ako správca siete verejného osvetlenia vydáva 

stanovisko: 

Predložená dokumentácia spíňa požadované podmienky, na základe uvedených skutočností Mesto 
Pezinok súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou. 

13. 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-2020/009706-002 zo 
dňa 14.10.2020 - nemá námietky proti realizácií predmetnej stavby. 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať  zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne 
záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve, 

2. Pôvodconn odpadov vznikajúcich v ďosledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo 
fyzická osoba- podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je 
pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. 

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a piní povinnosti podl'a § 14 - držitel'a odpadu podl'a 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovat' a zhromažd'ovať  vytriedené podl'a 
druhov odpadov a poddruhov (katalógovych čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečit' pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom a zabezpečit' spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so 
zákonom o odpadoch. 

5. Pč5vodca odpadu je povinný viest' evidenciu a ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, 
odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s 
ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác 
použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. I nak sa 
považuje za odpad, s ktorýnn je potrebné naložit' v súlade so zákonom o odpadoch. 

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojit' sa do systému zberu 
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložitel'ny odpad zo záhrad a parkov. 

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich 
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 
ods.l písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

Štátna správa ochrany prírody a krajiny — OU-PK-OSZP-2020/009744-002 zo dňa 
13.10.2020 — Ak predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulativami záväznej časti 
platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo uplatnené a zohl'adnené vyjadrenie orgánu 
ochrany prírody, po dodržaní vyššie uvedeného nemáme k vydaniu stavebného povolenia d'alšie 
pripomienky. 
Do rozhodnutia stavebného úradu požadujeme zapracovat' nasledovné požiadavky za orgán ochrany 
prírody a krajiny Okresného úradu Pezinok, OSŽP : 

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; 
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4. po ukončení stavby budú výkopy zasypané kvalitnou zemou, obsadené 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. 

6. Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podl'a 
osobitných predpisov, ako aj podl'a ostatných ustanovení zákona. 

Odbor krízového riadenia — stanovisko č. OU-PK-OKR-/2020/009800-2 zo dňa 14.10.2020 — 
s vydaním stavebného povolenia súhlasí bez pripomienok. 

Štátna vodná správa — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2020/009681-002 zo dňa 21.10.2020 - 
Stavba nebude pozostávat' z vodných stavieb. Navrhovaná stavba je z hl'adiska vodných 
pomerov možná. 
Odbor cestnej dopravy a žP - vyjadrenie č. OU-PK-OCDPK-2020/009849-002 zo dňa 
08.12.2020 - Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej 
správy pre pozemné komunikácie podl'a § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nemá k predloženému návrhu vyššie 
uvedenej stavby pripomienky - predmetnou stavbou nie sú dotknuté záujmy rozvoja cestnej siete v našej 
správe. 

Orgán ochrany ovzdušia - vyjadrenie č. OU-PK-OCDPK-2020/009713-002 zo dňa 13.10.2020 — 
Podl'a predloženej dokumentácie nebudú v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, 
západ, Trnavská" nainštalované zariadenia, ktoré sú podl'a prílohy č.l Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
v znení neskorších predpisov stacionárnym zdrojom znečist'ovania ovzdušia. Počas stavebných prác je 
potrebné vykonat' všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä v maximálne možnej 
miere obmedzovať  prašnost'. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 
ochrany ovzdušia nemá k uvedenej stavbe iné pripomienky. 

MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR — odbor telekomunikácií — 
vyjadrenie č. SITB-0T4-2020/000345-948 zo dňa 20.10.2020 v katastrálnom území Pezinok, 
nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete. 

MO SR, úrad správy majetku štátu — Agentúra správy majetku — vyjadrenie č. ASM-41-
2381/2020 zo dňa 13.10.2020 — v danej lokalite sa nenachádzajú siete a vedenia v správe MO 
SR, nemáme pripomienky a súhlasíme. 

Regionálne cesty Bratislava — vyjadrenie č. 1392/20/1216/OSI zo dňa 14.10.2020 — predmetná 
stavba sa nedotýka ciest v našej správe, preto sa k danej stavbe nevyjadrujeme. 

BSK - úrad BSK — odbor dopravy — stanovisko č. 034444/2020/PK-5336151/2020 zo dňa: 
19.11.2020 — stavby nieje v dotyku s cestami vo vlastníctve BSK, preto sa k danej stavbe 
nevyjadrujeme. 

Technická inšpekcia, a.s., - odborné stanovisko zo dňa 21.12.2020, konštrukčná dokumentácia 
je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. 

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave — KPUBA-2020/25398-2/106308/PRA zo dňa 
18.12.2020 —súhlasí 
s realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území, s podmienkou: 

v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a ustanovenia § 
40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ 
alebo ním poverenou odborne spóSobilou osobou. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava — stanovisko č. HŽP/17789/2020 zo dňa 
26.10.2020 — nie je predmetom posudkovej činnosti orgánu na ochranu verejného zdravia preto 
súhlas nie je potrebný. 

OR HaZZ v Pezinku — stanovisko č. ORHZ-PK2-2020/002733-2 zo dňa 14.10.2020 — Nakol'ko sa 
v súlade s § 1 ods. 2 MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnost' pri výstavbe a pri užívaní stavieb, citovaná vyhláška na stavbu 
nevzťahuje. 

OR PZ - ODI v Pezinku - stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-71-025/2020 zo dňa 11.11.2020 — 
súhlasíme, 
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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 obnnedzovať  plynulost' a bezpečnosť  CP, 

2. investor zabezpečí informovanie dotknutej verejnosti o dopravných obmedzeniach v súvislosti s 
predmetnou stavbou, 

3. priestory výkopov musia byt' fyzicky zabezpečené proti možnému pádu osób zábranami, napr. 
Eurozábranami a v miestach križovania s chodníkmi prekryté únosnými a bezpečnými lávkami, 

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

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

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

7. včas pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru pril'ahlých komunikácií, 
predložte na príslušný cestný správny orgán (d'alej len CS0)(prípadne na viaceré CSO) za účelom 
vydania určenia použitia dopravného značenia Plán organizácie dopravy počas výstavby - prenosné 
dopravné značenie (POD PDZ). Súhlas s plánom organizácie dopravy následne vydáme na ich priame 
vyžiadanie. Plány POD PDZ predkladajte spracované už len podľa novej vyhlášky MV SR č. 30/2020 
Z.z., 

- stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-40-105/2020 zo dňa 18.12.2020 — 
Na základe predloženej projektovej dokumentácie si k stavebnému konaniu, z 
hl'adiska nami sledovanych záujmov uplatňujeme nasledovné pripomienky: 

1. Pril'ahlé komunikácie sa v žiadnom rozsahu nesmú použiť  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 dotknutej verejnosti o dopravných obmedzeniach v súvislosti s 
predmetnou stavbou, 

3. priestory výkopov musia byť  fyzicky zabezpečené proti možnému pádu osób zábranami, napr. 
Eurozábranami a v miestach križovania s chodníkmi prekryté únosnými a bezpečnými lávkami, 

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

5. nadzemné objekty (napr. rozvodné skrine, trafostanice, atd'.) vyššie ako 0,5m nesmú byt' situované v 
rozhradových trojuholníkoch križovatiek, alebo tvoriť  fyzické prekážky v bezpečnostných odstupoch 
komunikácií. Taktiež nesúhlasíme s umiestňovaním týchto objektov na úkor minimálnych stanovených 
šírok verejných chodníkov včítane bezpečnostných odstupov!, 

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. včas pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru pril'ahlých komunikácií, 
predložte na príslušný cestný správny orgán (d'alej len CSO)(prípadne na viaceré CSO) za účelom 
vydania určenia použitia dopravného značenia Plán organizácie dopravy počas výstavby - 
prenosné dopravné značenie (POD PDZ). Súhlas s plánom organizácie dopravy následne vydáme 
na ich priame vyžiadanie. 

BVS, a.s. — vyjadrenie č. 50380/2020/JJ zo dňa 14.12.2020 — nemáme námietky, ak budú spinené 
nasledovné podmienky BVS: 
1. Z 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 objednat' 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 vykonávat' len v spolupráci a podl'a pokynov príslušného pracovníka BVS, 
Divízia distribúcie vody ( d'alej len „DDV" ) ( p. Koník 0911 106 949 ) a Divízia odvádzania odpadových 
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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 vykonávat' zemné práce, 
umiestňovat' stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť  ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty, umiestňovat' 
skládky, vykonávat' terénne úpravy a podobne. 

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložit' 
situáciu širších vzt'ahov 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 
vykonávat' 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 skontrolovat' príslušný 
pracovník DDV a DOOV. 

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

8. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržat' 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 prispôsobit' 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 
môže stavebník vykonávat' iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
prípadne prevádzkovatel'a. 

Západoslovenská distribučná, a.s. — vyjadrenie zo dňa 11.01.2021 — k vydaniu stavebného 
povolenia súhlasíme. 
Stavebník je d'alej povinný: 

• Stavebník je povinný zrealizovat' stavbu podlá predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie; 
• Stavebník je povinný rešpektovat' všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike 
tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti 
Západoslovenská distribučná; 

• Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadat' o vytýčenie existujúcich 
elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vypinenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou 
zašle na odberatelzsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 
810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie 
elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.); 

• Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať  poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich 
činnost', alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN 
vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so 
zvýšenou opatrnost'ou. 

• V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných 
dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom 
vypinenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatelzsdis.sk, alebo poštou na adresu 
Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle 
aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). 

SPP distribúcia, a.s. — vyjadrenie č. TD/PS/0201/2020/An zo dňa 12.10.2020 — súhlasí 
s vydaním stavebného povolenia a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania 
nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- Stavebník je povinný dodržať  ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v 

zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

stavebník je povinný zrealízovať  stavbu podlá odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k 
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poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať  za následok vyvodenie trestnoprávnej 
zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byt' za porušenie 
tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať  minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zaríadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v 
zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 
zabezpečiť  prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich 
podzemných vedení, 

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotovitel' povinný 
poliadať  SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byt' vytýčené 
priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzat' ku križovaniu s jestvujúcim 
plynárenským zariadením 

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat' ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 
508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 1775, STN EN 12327 ,STN 73 
6005,TPP 605 02,TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 704 01, STN 38 6442, STN 38 6443, 

- stavebník je povinný umožniť  zástupcovi SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) vstup na 
stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je 
stavebník povinný prizvat' zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov 
a noriem, 

stavebník je povinný odovzdať  písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným 
SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť  preberacie konanie stavby, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond 
(horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či 
postupy) je stavebník povinný zabezpečiť  asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je 
stavebník povinný zabezpečiť  súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteiä 
rekonštrukcie, 

- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť  označenie a prístupnost' trasových uzáverov 
(dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spósob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byt' 
znepľístupnéné napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod., 

- realizácia pretláčania musí prebiehat' v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa 
pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné 
klást' osobitný ďóraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 
vedenia s ohľadom na možnost' ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjst' k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a híbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit' do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned' ohlásené SPP-
D na teľ  č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest' k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a 
majetku verejnosti, 

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným 
plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotovitel', na 
základe technologického postupu, vypracovaného zhotovíteľom stavby v zmysle projektovej 
dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo 
vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 

stavebník je povinný po vykonaní p'ŕepojovacích prác a napustení plynu vykonat' skúšku tesnosti všetkých 
spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť  a 
odovzdat' zápis, 

stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať  na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko 
Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Projekt rekonštrukcie plynovodov s PP bol v celom rozsahu konzultovaný s technikom prevádzky SPP - 
distribúcia a.s. Rudolfom Hirnerom (Ing. Peter Jung ). 
Rešpektovat' všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.; 

Slovak Telekom a.s. - vyjadrenie č. 6612035042 zo dňa 11.12.2020 — dôjde do styku so siet'ami 
elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. 
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Stavebník je povinný rešpektovat' nasledovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň  je potrebné dodržať  
ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť  uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného 
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému 
polygónu alebo ak si stavebník nespiní povinnosť  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 
sieti: lgor Gotwald, igor.gotwald@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 ST a/alebo 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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť  
nadzemnú siet' 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 ďóvodov 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 požiadal o vytýčenie TKZ. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa 
môžu nachádzať  zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. týmto upozorňuje žiadatel'a na povinnosť  vyžiadať  si 

obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Tekekom , a.s. základne objednávky zadané cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telecom.sk/vyjadrenia  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždnov od podania objednávky. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodržať  pri svojej činnosti aj 
Všeobecné podmienky ochrany SEK , ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 
12. Žiadatel' môž'e vyjadrenie použiť  iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 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 telekomunikačnú 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. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1. V prípade, že zámer stavebníka, 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, je stavebník po konzultácii so zamestnancom 
Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonával práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním 

telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať  viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkénosťou. 
2. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel' povinný vykonať  všetky 

objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 

• Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať  zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia 

zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
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• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou 
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. híbiace stroje) 
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 
m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129 
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť  alebo znížiť  krytie tel. káblov je toto možné vykonať  
len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť  ST) je potrebné si podať  žiadosť  o 
určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Žiadame dodržať  platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v pinom rozsahu. 

ORANGE SLOVENSKO a.s. - vyjadrenie č. BA-0309/2014 zo dňa 14.02.2014 — dôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s., . 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej 
funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdí5vodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržat' priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 
nových komunikácii a spevnených plč5ch pokial' nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chránit' 
žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešit' samostatným 
projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budu  
realizované v pinej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Oranqe vykoná na základe 
územného rozhodnutia a" Zmluvy o preložke " so spoločnost'ou Oranqe Slovensko a.s. nim poverená servisná 
organizácia.  Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznánit' správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 
1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa móžu nachádzať  TKZ 

iných prevádzkovatel'ov 
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia 
Ďalej,  pri akýchkol'vek prácach, ktorýnni môžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonat' 

všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 
objednat' u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, 
alebo kolíkmi / 

preukázatelne oboznámit' pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ, upozorniť  na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného 
uloženia, aby pri prácach v miestach výskyte a híbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú 
stranu od vyznačenej polohy PTZ 
dodržanie zákazu prechádzania t'ažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 
prístup k PTZ 
yyžiadať  si súhlas prevádzkovatel'a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochranom pásme 
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou 

- pred záhmom previest' zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť  krytie a značenie (zálerytové 
dosky, fólia, markéry) 
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 

- je nutné preverit' výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že nezodpovedáme 
za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

- pred záhraom obnažených miest PTZ prizvat' pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie č. 2375/2020 zo dňa 03.12.2020 — s vydaním 
SP pre danú stavbu súhlasíme, za nasledujúcich podmienok: 

u predmetnej stavby dôjde do styku so siet'ou UPC podra zákresu evid. č.: 2375/2020, 
- pred zahájením stavby je potrebné zabezpečit' u UPC vytýčenie dotknutej siete, 
- v ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonať  ručný výkop, 
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v prípade obnaženia našich káblov zabezpečit' ich ochranu, 
pred zásypom pozvat' zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené, 
zásyp káblov UPC vykonať  predpísaným sypkým materiálom a položiť  signalizačnú fóliu nad 
káblami, 
križovanie so sieťou UPC je nutné realizovat' popod siet' UPC, 

SWAN PK 
— vyjadrenie zo dňa 11.01.2021 

V danej lokalite sa naše podzemne vedenia nachádzajú a pride ku styku s nimi. S predloženou 
PD súhlasíme avšak požadujeme mat vytýčenie naše siete pred začiatkom akýchkol'vek zemných prac 
priamo v teréne. Toto vytýčenie zabezpečíme na zaklade písomnej žiadosti. 

— vyjadrenie zo dňa 11.02.2021 
Na základe Vašej žiadosti ku plánovanej investičnej činnosti týmto súhlasíme s predloženou PD pre 

stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Západ, Trnavská". V danej lokalite sa nachádzajú podzemné 
optické káblové vedenia našej spoločnosti. Pred začiatkom akýchkol'vek zemných prác požadujeme 
objednat' ich vytýčenie ako aj dodržat' všetky platné normy pre ochranné pásma a súbehy. V prípade 
akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovat'. 

14. Stavba musí byt' uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov v zmysle § 43f 
stavebného zákona. 

15. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť  začatie stavby 
príslušnému stavebnému úradu. 

16. Stavebník zabezpečí spinenie podmienok dotknutých orgánov, správcov sietí a Mesta Pezinok. 

17. Stavebník je povinný viest' o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktor'ý spolupodpisuje osoba 
vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávatel'skom spôsobe výstavby stavebný denník vedie 
dodávatel'ská organizácia. 

18. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabul'a "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov 
stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začiatok a koniec výstavby, dodávatel' 
stavby. 

19. Stavebník je povinný dbat', aby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov, pozemkov alebo 
stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabránit'. 

20. 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. 

21. Demontáž a montáž určených meradiel vykonať  iba so súhlasom ich vlastníka. Montáž určených 
meradiel môže vykonat' iba registrovaná a odborne spôsobilá organizácia v zmysle zákona č. 
157/2018 Z.z. o metrológií a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

22. Stavebník je povinný vykonať  také opatrenia aby stavenisko spĺňalo požiadavky vyhlášky 
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 a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN — hlavne 
§13 — t.j. nesmie ohrozovat' a nadmerne obťažovať  okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, 
ohrozovať  bezpečnost' prevádzky na pozemných komunikáciách s ohl'adom na osoby 
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, d'alej znečist'ovat' pozemné komunikácie, 
ovzdušie a vody, obmedzovať  prístup k pril'ahlej stavbe alebo pozemku, k siet'am technického 
vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu. 

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

24. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 
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25. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona v prípade, že dôjde k nepredvídaným nálezom 
kultúrne cenných predmetov, detailov stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj 
k archeologickým nálezom, stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca 
jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle stavebného zákona, nález ihned' ohlási 
stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu 
alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil 
alebo nezničil. 

26. V zmysle 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti 
sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad 
nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, ked' sa menia vlastnícke vzt'ahy stavebníka. 

27. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadat' o kolaudáciu stavby Mesto Pezinok ako 
príslušný stavebný úrad. Dokončenú stavbu možno užívat' len ak na žiadost' stavebníka vydá 
stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnost'. 

STAVEBNÉ POVOLENIE v zmysle § 67 stavebného zákona stráca platnost', ak do dvoch 
rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 
PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné na základe žiadosti podanej stavebnému úradu 
pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predížení musí byt' aj právoplatne rozhodnuté. 

Odôvodnenie 
Stavebník v zastúpení podal dňa 03.02.2021 na Mesto Pezinok —stavebný úrad žiadosť  o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov Pezinok západ Trnavská - SO 01 
PLYNOVODY, SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY, SO 01.2 DOPOJENIA OPZ, SO 01.3 
PREPOJE A ODPOJE, ul.: Šenkvická cesta, Trnavská, Hroznová, Muškátová, Rulandská, Pezinok 
(na pozemkoch parc. č.: 2066/2, 2065/2, 2065/43, 2065/42, 2065/5, 2065/4, 2052/1, 2067, 2297, 
2068, 2037/1, 2051/1, 2051/4, 2050/1, 2047/26, 2047/25, 2047/6, 2053/1, 1408/1, 2053/33, 2063/1, 
2047/30, 2047/28, 2047/1, 2053/2, 2053/2, 2057/2, 2056/1 KN C, a na pozemkoch parc. č.: 1282, 
1505/4, 1505/3, 1417 KN E kat. úz. Pezinok). 

Z dôvodu, že žiadost' nebola úpiná, Mesto Pezinok, stavebný úrad dňa 16.02.2021 rozhodnutím č. 
5/74-prer. SP/1513-2480/2021 vyzvalo stavebníka v zastúpení na jej dopinenie a konanie prerušilo. 

Mesto Pezinok — stavebný úrad, preskúmalo predloženú žiadost' o vydanie stavebného povolenia, 
predloženú projektovú dokumentáciu, doklady o vlastníctve a inom vzt'ahu k pozemkom, stanoviská 
dotknutých orgánov, zist'ovalo vlastníkov všetkých susedných pozemkov ako aj susednej stavby, 
následne preskúmalo a posúdilo, či ich vlastnícke a iné práva môžu byt' navrhovanou stavbou priamo 
dotknuté a určil okruh účastníkov konania. 

Mesto Pezinok oznámilo podl'a § 61 stavebného zákona dňa 12.04.2021 začatie stavebného konania 
všetkým znánnym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upustilo od miestneho zist'ovania. 

Predloženú žiadost' preverovalo z hl'adísk uvedených v §62 a §63 stavebného zákona, prerokovalo ju 
s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi a zistilo, že uskutočnením stavby nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania. 

V konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky. 

Stavebník preukázal iné právo k pozemku a stavbe na základe plynárenského zákona č. zákona č. 
67/1960 Zb. V zmysle § 22 tohto zákona plynárenským podnikom pri realizácii plynárenských stavieb 
a zariadení vznikalo zo zákona vecné bremeno k pozemkom dotknutým týmito stavbami a toto právo 
vecného bremena podl'a ust. § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. zostáva nedotknuté až do úpiného 
zrušenia stavby plynovodu (vrátane všetkých jeho stavebných a funkčných súčastí). 

Posúdenie stavby si podl'a § 63 vyhradili: Mesto Pezinok - vlastník, Mesto Pezinok — CSO, OÚ 
Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP — OH, OPaK, OÚ Pezinok — odbor krízového riadenia, OÚ Pezinok 
— orgán ovzdušia, OR HaZZ v Pezinku, OR PZ — ODI, OÚ Pezinok — odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Regionálne cesty Bratislava, a.s., Bratislavský samosprávny kraj, Krajský 
pamiatkový úrad v Bratislave, BVS, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., SPP distribúcia, a.s., 
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RÚVZ Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, 
s.r.o., SWAN PK, MV SR, MO SR, Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Územné rozhodnutie sa podl'a §39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona nevyžaduje. 

V priebehu stavebného konania Mesto Pezinok nenašlo také dôvody, ktoré by znemožňovali 
povolenie stavby. 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. 

Správny poplatok vo výške 400,- € bol zaplatený v zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet Mesta Pezinok. 

Poučenie 

Podl'a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať  
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 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. 

Vyvesené dňa: 	2 - -06- 2021 Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

Príloha pre stavebníka: dokumentácia overená v stavebnom konaní 

Doručí sa: 
verejnou vyhláškou: 
1. Stavebník: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
2. v zastúp. SPP - distribúcia, a.s., Ing. David Mezei, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
3. Vlastníci pozemkov cez ktoré prechádza stavba 
4. Vlastníci susedných pozemkov 
5. Projektant: SPP - distribúcia, a.s., Ing. Anna Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Dotknutým orgánom: 
6. Okresné ríaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
7. Okresné riaditel'stvo PZ v Pezinku, Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok 
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8. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava 
9. BSK — odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
10. Ministerstvo vnútra SR - sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, odb. telekom., 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
11. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 831 01 Bratislava 
12. SWAN PK, s.r.o., Glejovka 1, 902 05 Pezinok 
13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
18. TERMMING, a.s., Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava 
19. Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6, 816 47 Bratislava 
20. OU Pezinok - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné námestie 9, 902 01 

Pezinok 
21. Oú Pezinok - OSŽP — OPaK, OH, ŠVS, Odbor kríz.riad., Ochrana ovzdušia, M.R. Štefánika 10, 

902 01 Pezinok 
22. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
23. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
Na vedomie: 
24. Stavebník: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
25. v zastúp. SPP - distribúcia, a.s., Ing. David Mezei, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
26. Vlastníci pozemkov cez ktoré prechádza stavba 
27. Vlastníci susedných pozemkov 
28. Projektant: SPP - distribúcia, a.s., Ing. Anna Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
29. Mesto Pezinok — organizačné oddelenie,právny ref., 
30. Mesto Pezinok — majetkové oddelenie, 
31. Mesto Pezinok - primátor mesta, 
32. Mesto Pezinok - oddelenie výstavby životného prostredia — ref. dopravy (cso), 

Vybavuje: Ján Plančík, email: ian.plancikRmsupezinok.sk, tel.: 033/ 6901 704 
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